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1 Innledning 
 
1.1 Tema og problemstilling  
Oppgavens hovedproblemstilling er i hvilken utstrekning man kan anvende de såkalte Lie-
kriteriene eller lignende kriterier på andre bløtdelsskader enn nakkesleng. Problemstillingen 
gjelder spørsmål om erstatning for personskade. 
 
I to sentrale dommer, Anne Lene Lie-dommen (Rt. 1998 s. 1565, heretter Lie) og Ask-
dommen (Rt. 2010 s. 1547, heretter Ask) er det utviklet fire kriterier for å konstatere årsaks-
sammenheng mellom kollisjon og nakkeslengskade. Disse fire kriteriene er dels omtalt som 
Ask-kriteriene og dels som Lie-kriteriene. Selv om begge begrepene forekommer, velger jeg å 
bruke begrepet Lie-kriteriene. Denne betegnelsen er i dag mest brukt i både juridisk teori1 og i 
praksis. 
 
1.2 Aktualitet og bakgrunn for oppgaven 
I Norge inntreffer rundt 150 trafikkulykker med påkjørsler bakfra hver dag. Det rapporteres i 
mange av tilfellene om nakkesleng av ulik alvorlighetsgrad. I ca. 3–5% 2 av de rapporterte 
tilfellene oppstår det nakkeslengrelaterte symptomer i akuttfasen etter et biluhell. Ca. 0,3 – 
0,5% får kroniske nakkeplager.3 Årlige utbetalinger fra forsikringsselskapene knyttet til nak-
kesleng nærmer seg 1 milliard kroner per år.4  
 
Spørsmål om erstatning for personer som har vært utsatt for nakkesleng, har derfor vært et 
fremtredende emne i rettspraksis særlig fra rundt 1990. Det er i stor grad nakkesleng i forbin-
delse med bilulykker, og gjerne påkjørsler bakfra, som har vært tema.5 Dette forekom også 
tidligere, men fenomenet var mindre kjent. I estimater fra forsikringsnæringen anslås det at 
nakkeslengskader ved overgangen til 1980 utgjorde ca. fem prosent av personskadesakene 
etter trafikkulykker. I dag utgjør de grovt estimert ca. halvparten av sakene. Med fremveksten 
av sakstypen økte samtidig behovet for retningslinjer for bevisvurderingen. Det første steget i 
en slik presisering skjedde gjennom Høyesteretts behandling av Lie i 1998.6  En kvinne ble 
utsatt for tre bilpåkjørsler (1974, 1988 og 1993). Spørsmålet var om den påståtte nakkesleng-
skaden ble forårsaket av påkjørselen bakfra i 1988. Retten tok stilling til dette ved å drøfte fire 
vurderingspunkter, som ble skissert av den medisinsk sakkyndige, professor Dr. med. Helge 

                                                
1 Jf. bla. Kjelland (2014) pkt. 7.1 
2 SMM-rapport (2000) s. 15 
3 Nordal (16.11.2015) 
4 Bjørnstad (2015) s. 11 
5 Thorson (2011) s. 14 
6 Kjelland (2014) pkt. 7.1 
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Jostein Nordal. Disse er utviklet på bakgrunn av hva som anses som anerkjent medisinsk vi-
ten. Det ble slått fast at vurderingen av årsakssammenheng etter nakkeslengskader skal vurde-
res i lys av fire vilkår som bygger på at en nakkeslengskade er en traumatisk påført fysisk 
bløtdelsskade.7 Dette videreføres i bl.a. Thelle-dommen (Rt. 2000 s. 418, heretter Thelle) og 
Ask.  
 
Videre fremgår det av Lie, i et av de første avsnittene på side 1570, at tidsnære bevis skal til-
legges størst vekt. På side 1571 blir det også sagt hvilken betydning medisinske sakkyndige 
har i saker som gjelder kompliserte medisinske årsaksforhold. Dette drøftes nærmere i kapittel 
4.6.5. 
 
Problemet med bløtdelsskader er at det medisinsk sett er vanskelig å påvise skade i mange 
tilfeller. Derfor blir det ofte omfattende og kompliserte saker. Spørsmålet om Lie-kriteriene 
kan anvendes på andre bløtdelsskader, ble reist i Nakkeprolaps-dommen (Rt. 2007 s. 1370, 
heretter Nakkeprolaps). Morten Kjelland skriver i sin doktoravhandling fra 2008 at man i 
Nakkeprolaps kunne ha forventet en mer utførlig behandling av et så komplekst og viktig 
spørsmål som forståelsen av Lie-kriteriene. Han mener derfor at det er behov for klargjørende 
høyesterettsdommer, samt vitenskapelige arbeider om temaet.8  
 
1.3 Begrepsforklaringer 
 
1.3.1 Nakkesleng 
Nakkesleng eller whiplash er ikke en skade, men en skademekanisme i form av hurtige akse-
lerasjons- og deselerasjonskrefter som virker på nakken9. Nakken strekkes først ut over det 
normale for deretter å bli bøyd eller presset ut av sitt normale bevegelsesområde. Dette skjer 
typisk ved påkjørsler bakfra, som forårsaker akselerasjons- og deselerasjonskrefter, dvs. gir en 
piskesnertbevegelse. Dette kan også oppstå ved påkjørsel fra siden eller forfra, fallulykker, og 
f.eks. ved bruk av ski, sykkel, eller ved stuping.10  
 
Graden av skade avhenger spesielt av hodet og nakkens relative bevegelse i forhold til krop-
pen for øvrig og av bevegelsens hastighet. Piskesnertbevegelsen kan medføre ulike grader av 
bl.a. kompresjon og rotasjon. Kraftige kollisjoner kan påføre skader i form av nervevevska-

                                                
7 Vidhammer (2012) s. 12 
8 Kjelland (2008) s. 372 
9 Kjelland (2014) pkt. 7.1 
10 Bjørnstad (2015) s. 11 
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der, brudd og dislokasjoner. Dislokasjoner kan forklares som forstrekning, dvs. flytting av et 
organ fra dets normale leie.11  
 
En nakkeslengmekanisme kan føre til skader av ulik alvorlighetsgrad. The Quebec Task Force 
lanserte begrepet ”whiplash associated disorders” (WAD) og deler inn skade oppstått etter 
nakkesleng i fem kategorier: 
 
WAD 0: ingen symptomer eller skader  
WAD 1: smerte, pasienten føler seg stiv i nakken 
WAD 2: smerte, innskrenket bevegelighet som legen finner ved undersøkelse, og trykkømme 
punkter i nakken12 
WAD 3: smerte, nevrologiske funn som reduserte reflekser eller muskelsvekkelser 
WAD 4: smerte, brudd eller at nakkevirvler er forskjøvet i forhold til hverandre 
 
Skader i kategori 3 og 4 er sjelden vanskelige å diagnostisere ettersom man i disse to alvor-
ligste kategoriene finner klare medisinske funn for skader.13  
 
Innenfor kategori 1 er det imidlertid vanskelig å diagnostisere nakkesleng. Det er her tale om 
subjektive symptomer som vedkommende opplever. Det er i kategori 2 at problemene opp-
står. Her er det krav om små funn, i den forstand at man finner at nakken er stiv.14 Sympto-
mene her er smerter og stivhet i nakken som kan ha sin årsak i at bløtvevet i nakken har blitt 
overstrukket eller forstuet. Foreløpig finnes ikke objektivt konstaterbare funn, verken ved 
røntgen, MR eller CT. Dermed kan det være en svært vanskelig oppgave for skadelidte å 
sannsynliggjøre at plagene har sin årsak i f.eks. en trafikkulykke. Årsaken til denne kategori-
seringen er nettopp fraværet av objektive bevis for skade. I de medisinske fagmiljøene er det 
også ulike oppfatninger når det gjelder årsaker, diagnoser og behandling.15  
 
Quebec Task Force-rapporten (heretter QTF) er en konsensusrapport fra 1995. 16 Rapporten 
ble laget av en gruppe eksperter oppnevnt av et canadisk bilforsikringsforbund for å evaluere 
den foreliggende litteratur omkring nakkeslengskader, og for å komme med anbefalinger om 
hvordan de ulike problemstillinger skulle håndteres.17 QTF ble sett på som uttrykk for ”all-

                                                
11 Kjelland (2014) pkt. 7.1 
12 Nordal (23.11.2015) 
13 Bjørnstad (2015) s. 11 
14 Nordal (16.11.2015) 
15 ibid 
16 For et referat av konklusjonene i QTF, se Opjordsmoen, Bøyesen, Nestvold m.fl. (1995) s. 2158–2159 
17 Knagenhjelm (2015b) 
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ment akseptert viten”, men er blitt kritisert.18 Det er imidlertid viktig å presisere at QTF ikke 
satte opp kriteriene for å diagnostisere nakkesleng. Lie-kriteriene bygger på diskusjoner som 
gikk i legenes fagmiljø, og det var enighet om at de fremstår som rimelig fornuftige kriterier 
som baserer seg på resonnementene fra 1980-årene, se kapittel 4.6.4 nedenfor. Det forelå 
mange løse hypoteser på den tiden. Dermed ble det ansett som nyttig å få dette på papiret, noe 
som også ryddet en god del opp i problemet.19 
 
Lie-kriteriene anvendes ved påståtte nakkeslengskader, som er definert som en skademeka-
nisme fra nakke grunnet bløtdelsskade.20 
 
1.3.2 Bløtdelsskade 
Bløtdelsskader er skade på strukturer/bløtdeler som muskulatur, sener, leddbånd (ligament-
skade) og leddkapsler. Slike skader vises vanligvis ikke på røntgen, ev. bare på MR som he-
velse.21 Dersom skaden er så kraftig at det oppstår bruddskader eller forskyvninger i ledd, 
eller skader i nervesystemet, regnes det som alvorlig nakkeslengskade i WAD grad 3 og 4, og 
defineres ikke som en bløtdelsskade. Skjelettskade vises på røntgen og nevrologiske skader 
vises objektivt ved nevrologiske tester. Bløtdelsskader kan oppstå både ved direkte traumer, 
f.eks. slag og spark, og indirekte traumer, f.eks. whiplash-mekanisme i nakken eller vrikking 
av ankel.22  
 
Akutte bløtdelsskader er forårsaket av at muskler, sener eller leddbånd et øyeblikk har vært 
utsatt for overbelastning. Bløtdelsskader kan deles inn i grupper. Den ene er støtskader, der 
muskler, sener eller leddbånd blir klemt mot kroppens knokler slik at det skjer en knusing av 
vevsceller samtidig som blodårer skades eller ryker. Ved kraftige støt vil også knoklene ska-
des, og i verste fall brekke. Den andre gruppen er strekkskader, der påkjenningen på muskel, 
sene eller leddbånd blir for stor, slik at noen eller alle fibrer slites over. Blodårer vil kunne 
skades eller ryke også her. Begge skadetypene fører til en reaksjon på skadestedet som kalles 
inflammasjon, hvor kroppens forsvarsmekanisme mobiliseres for å begrense og reparere ska-
den. En skade gir således inflammasjon og blødning i skadeområdet. Inflammasjonen medfø-
rer utsiving av blodplasma og vevsvæske (ødem), som gir hevelse og smerter. Blødningen 
forsterker hevelsen og smertene direkte gjennom selve blodmengden og indirekte ved å øke 

                                                
18 Se bl.a. Mitsem (2003) og Knagenhjelm (2015b) 
19 Nordal (30.10.2015) 
20 Stanghelle (25.10.2015) 
21 ibid 
22 ibid 



5 
 

inflammasjonen. Typiske eksempler på akutte strekkskader er kneskader med ødelagte ledd-
bånd eller menisk.  Støtskader kan eksempelvis oppstå i fot eller legg.23 
 
Ved kraftig kast på hodet får altså nakkevirvelsøylen en tilvarende kraftig bøy bakover. Der-
med oppstår en overstrekk av alle bløtdelene på forsiden av virvelsøylen.  Dette kan føre til 
strekk av sener eller muskelfibre, som igjen kan utvikle en lokal nerveirritasjon og hevelse 
rundt området. Når hodet deretter kastes fremover, kan man få tilsvarende vevskader i bløtde-
lene på baksiden av nakkevirvlene. Dette kan sammenlignes med det som oppstår etter over-
strekk i f.eks. ankel. Etter et overtråkk kan ankelen være stiv og smertefull i lang tid etterpå. I 
nakken er det på samme måte. Noe av forskjellen er at plassforholdene er trangere i nakken, 
og at området i nakken er uvanlig ømfintlig. Dette kan medføre at ganske små vevskader i 
enkelte tilfeller kan føre til relativt sterke plager.24 
 
Hjerne- og nervevev er bløtdeler. Hjerneskader og perifere nerveskader regnes imidlertid ikke 
som bløtdelsskader.25 Man diskuterer ofte årsakssammenheng etter de samme fire kriterier 
likevel, men forløpet etter skaden kan være mer varierende. Tilsvarende ved skjelettskade: 
Eksempelvis kan man ved skjelettskade (bruddskade) nær et kneledd, få symptomfrihet når 
bruddet gror, men skaden i kneleddet kan medføre utvikling av artrose (slitasjeskade i brus-
ken), noe som på lengre sikt gir nye smerter og tap av funksjon. Dette er skaderelatert selv om 
det ikke er brosymptomer, som kreves ved bløtdelsskader.26  Hjerneskader og nerveskader 
faller utenfor betegnelsen i diagnostikk. 
 
En muskelruptur (brist, avrivning, knusning) er en objektiv påvisbar skade, og regnes som en 
bløtdelsskade. Prolaps er eller kan være et resultat av skade på mellomvirvelskiven. Mellom-
virvelskiven består av brusk og bindevev. Prolaps er derfor en bløtdelsskade.27   
 
1.4 Rettskilder og metode 
 
1.4.1 Lovtekst 
Nakkeslengskader forekommer ofte ved trafikkuhell. 28 Ansvarsgrunnlaget følger da av bilan-
svarsloven (bal.). Selve ansvarsgrunnlaget i bal. § 4 er i seg selv et særlig årsakskrav – ”gjer-
kriteriet”, men loven inneholder ellers ingen konkrete regler om årsakskrav. Derimot viser 

                                                
23 Store Norske Leksikon (2009) 
24 Norsk Helseinformatikk (2013) 
25 Nordal (23.11.2015) 
26 Stanghelle (25.10.2015) 
27 Nordal (16.11.2015) 
28 Se SMM-rapport (2000) s. 15 Wikipedia (2015) pkt.8 
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bal. § 6 til alminnelige erstatningsregler, herunder de generelle krav til årsakssammenheng. 
Ved trafikkuhell oppstår det sjelden tvil om ansvarsgrunnlaget/årsakskravet i bal. § 4 er opp-
fylt. Ved nakkeplager kan det imidlertid oppstå tvil om generelle nakkeplager skyldes nakke-
sleng eller eksempelvis slitasjeskader eller muskelbetennelser – typisk for yrkessjåfører som 
har vært involvert i et mindre trafikkuhell.  
 
Når bløtdelsskaden skyldes andre forhold enn trafikkuhell, kan andre lovfestede ansvars-
grunnlag bli aktuelle, eksempelvis arbeidsgiveransvar eller yrkesskadeforsikring. I begge til-
feller vil spørsmålet om ansvarsgrunnlag ha lite med selve skademekanismen å gjøre. Ved 
arbeidsgiveransvar må imidlertid årsakene til skaden måtte avklares for å avgjøre om skaden 
ble påført under den direkte skadevolders utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, se 
skadeserstatningsloven (skl.) § 2-1 nr. 1. For bløtdelsskader som omfattes av yrkesskadefor-
sikringen inneholder også ansvarsgrunnlaget særskilte årsakskrav, nemlig som hovedregel at 
skaden må være forårsaket av arbeidsulykke, se yrkesskadeforsikringsloven (yfl.) § 11 første 
ledd a). Jeg går ikke nærmere inn på de spesifikke spørsmål som vil være aktuelle under de 
ulike ansvarsreglene. 
 
Både de generelle og de spesielle årsakskrav ved nakkesleng – og eventuelt andre bløtdels-
skader – er imidlertid ulovfestede, og særlig utviklet gjennom rettspraksis – i samarbeid med 
medisinsk sakkyndige. Juridisk teori har også bidratt til å klargjøre og systematisere årsaks-
kravene ved nakkesleng. 29     
 
1.4.2 Rettspraksis 
Erstatningsretten kan betraktes som ”det uventedes rettsområde”, der løsninger på årsaks-
spørsmål må vurderes konkret i hver enkelt sak. Det gjør at domstolene er mer egnet til å styre 
rettsutviklingen enn lovgiver.30 Av Høyesterettspraksis er oppgavens hovedspørsmål kun reist 
i Nakkeprolaps. Det kan derfor synes relevant å fremheve enkelte underrettsdommer og utta-
lelser fra Finansklagenemnda Person (FinKN) som rettskilde i denne fremstillingen. Under-
rettsdommer i seg selv er tradisjonelt ansett å ha lav rettskildemessig verdi. Argumenter som 
underrettsavgjørelsene bygger på vil imidlertid kunne tillegges større vekt i mangel på andre 
rettskildefaktorer – de får høy relativ vekt. Det samme gjelder uttalelser fra FinKN, som be-
handler tvister om ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring. Rettskildemessig har ikke utta-
lelsene som sådanne særlig vekt, men får ofte høy relativ vekt.  
 

                                                
29 Se bl.a. Kjelland (2008), Kjelland (2014) og Kjelland (2015) 
30 Kjelland (2014) pkt. 1 
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I vedlegget Domsårene 2012–2015 har jeg valgt å avgrense avgjørelsene til dette bestemte 
tidsrom av hensyn til tidsrammen. Avgjørelsene som er presentert her er videre begrenset til å 
gjelde de som direkte viser til Lie og/eller Ask. 
 
1.4.3 Juridisk litteratur 
Innen juridisk litteratur er det særlig Morten Kjelland som har skrevet en del om Lie-
kriteriene, og deres overføringsverdi til andre skader. 31 Det finnes imidlertid svært begrenset 
med litteratur som direkte angår oppgavens problemstilling. 
 
1.4.4 Reelle hensyn 
En vurdering av hvorvidt Lie-kriteriene kan anvendes på andre bløtdelsskader, fordrer at reel-
le hensyn trekkes inn. Et spørsmål er om anvendelsen av Lie-kriteriene (så langt de passer) vil 
kunne bidra til større forutberegnelighet og like løsninger av like tilfeller, og dermed bidra til 
større rettssikkerhet kontra behovet for dynamikk i årsaksvurderingen. Dermed vil reelle hen-
syn som rettskildefaktor ha betydning i denne fremstillingen. 
 
1.4.5 EU/EØS-rett 
På grunn av tidsrammen og oppgavens omfang berøres dette ikke i denne fremstillingen.  
 
1.4.6 Metodiske utfordringer 
Et problem har vært at det foreligger et svært begrenset materiale i form av juridisk litteratur 
som direkte angår oppgavens hovedproblemstilling. Den største utfordringen har imidlertid 
vært å sette seg inn i de medisinske spørsmål som oppgaven reiser. En jurist har naturlig nok 
begrenset kunnskap om medisin. Jeg har derfor måttet støtte meg på uttalelser fra erfarne me-
disinske sakkyndige som professor Nordal, professor Stanghelle og overlege Thomas Glott 
ved Sunaas sykehus.  
 
Oppgavens problemstilling medfører at mange dommer, uttalelser og argumenter må brukes i 
flere sammenhenger, men med ulike angrepsvinkler. Jeg har i denne oppgaven funnet det mer 
leservennlig med en rekke gjentakelser enn stadig og gjentatte henvisninger.  
 
1.5 Avgrensninger 
Problemstillingen fordrer at man tar for seg en rekke forskjellige typer bløtdelsskader, og 
drøfter disse opp mot Lie-kriteriene. Av hensyn til tid og omfang vil det imidlertid føre for 
langt å gå inn i hver enkelt skadetype i denne oppgaven.  
 

                                                
31 Kjelland (2008), Kjelland (2014) og Kjelland (2015) 
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1.6 Den videre fremstillingen 
For å besvare oppgavens hovedproblemstilling vil den videre fremstillingen bestå av tre deler. 
For at besvarelsen skal bli mest mulig oversiktlig er det nødvendig med en kort redegjørelse 
om årsakssammenheng i kapittel 2. Deretter følger en kort presentasjon av Lie-kriteriene i 
kapittel 3. Hovedproblemstillingen drøftes i kapittel 4. Avslutningsvis følger noen bemerk-
ninger, samt en konklusjon i kapittel 5.  
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2 Årsakssammenheng 
For å få medhold i et erstatningskrav som følge av å ha blitt påført en personskade, må det 
påvises ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og skade. Det må være årsakssammenheng mel-
lom ansvarsgrunnlaget, skaden og det økonomiske tapet, og det er ofte årsakssammenhengen 
det strides om. Særlig i saker om bløtdelsskader etter mangel på objektive funn. Ved persons-
kader vil skaden være medisinsk (fysisk og/eller psykisk) og i tillegg medføre arbeidsuførhet. 
Årsakssammenheng må foreligge i hele kjeden, fra skadehendelsen til den medisinske tilstan-
den og videre til uførheten og det økonomiske tapet.32 Medisinsk skade i seg selv kan gi mé-
nerstatning. 
 
Det første spørsmålet som må avklares er hva som faktisk har forårsaket den medisinske til-
standen. Utgangspunktet for vurderingen er betingelseslæren som utledes av P-pilledom II 
(Rt. 1992 s. 64, heretter P-pilledom II) på side 69. Kravet til faktisk årsakssammenheng er 
oppfylt dersom ulykken er en nødvendig årsak til skaden. 
 
Problemene ved bløtdelsskader er ofte koblet til tilfeller der det foreligger samvirkende årsa-
ker. Det oppstår ofte tvil når skadelidte har hatt mange andre plager fra før. Ofte har skadelid-
te, i tillegg til bløtdelsskaden, også andre skader, sykdommer eller belastninger som kan ha 
betydning for uførheten. Da blir spørsmålet hva som egentlig forårsaket helseplage-
ne/uførheten. Ofte vil en eller flere medisinske spesialister vurdere dette spørsmålet – og de er 
ofte uenige.  
 
Problemene her er knyttet til skadelidtes sårbarhet. Det er i utgangspunktet uten betydning for 
skadevolderens ansvar at skadelidte eventuelt var særlig sårbar med den følge at konsekven-
sene er blitt mer alvorlige enn de ville ha blitt for andre. Sårbarhetsprinsippet har hjemmel i 
høyesterettspraksis, jf. bl.a. Rossnes-dommen (Rt. 1997 s. 1) på side 9.33 
 
Den nødvendige betingelse må da være et så vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig 
å knytte ansvar til den, jf. P-pilledom II på side 70.34 Dersom det foreligger konkurrerende 
årsaksfaktorer eller samvirkende årsaker, vil spørsmålet være om de andre årsaksfaktorene er 
så dominerende at ulykkeshendelsen skal settes ut av betraktning.  
 

                                                
32 Lohne (2011) pkt. 1.3 
33 Kjelland (2015) s. 64 
34 Prinsippet er også lovfestet i yfl. § 11, 3. ledd 
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Sentralt i uvesentlighetsvurderingen er årsaksbildets kompleksitet. Jo mer sammensatt årsaks-
bildet er, dess lettere anses ansvarshendelsen som så perifer at den sjaltes ut. Er årsaksbildet 
enkelt og oversiktlig, slår momentet motsatt ut.35  
 
Et eksempel fra rettspraksis er Nilsen-dommen (Rt. 2001 s. 320, heretter Nilsen). Her består 
det relativt enkle og oversiktlige årsaksbildet av trafikkulykken og skadelidtes psykiske sår-
barhet. På side 334 i dommen kommer førstvoterende til at trafikkulykken spilte en så vidt 
vesentlig rolle i årsaksbildet at det var rimelig å knytte ansvar til den, selv om skadelidtes 
psyke var en dominerende årsaksfaktor. Skadelidte ble tilkjent erstatning. På side 332 i Nilsen 
legger førstvoterende til grunn at skaden i det vesentlige skyldtes skadelidtes psyke. Høyeste-
rett stilte spørsmålet om hvorvidt ulykken kunne anses for å være en ”liten tue som har veltet 
et stort lass”, og antydet at skadelidte forsøkte å bruke ulykken som forklaring på et misera-
belt liv som egentlig skyldtes noe annet enn selve ansvarshendelsen.  
 
Vi kan derfor spørre hvorfor det slår så ulikt ut hos personer som hevder at de har vært utsatt 
for en bløtdelsskade. Noen tåler det, mens andre har med seg plager eller disposisjoner som 
gjør at de får en varig skade. Da blir det avgjørende hva som er den erstatningsrettslig rele-
vante årsaken til skadelidtes invaliditet og uførhet. I denne fremstillingen vil det imidlertid 
føre for langt å gå nærmere inn på dette problemet. Jeg avgrenser også mot de som jukser. 
Tema for denne oppgaven er de som reelt sett opplever en skade, og der skaden faktisk er 
forårsaket av den aktuelle hendelsen. 
 
I tillegg til faktisk årsakssammenheng må skaden ikke være en upåregnelig, fjern eller atypisk 
følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen. Poenget med Lie-kriteriene er å opp-
stille kriterier for når en enkeltstående tidligere inntrådt hendelse kan anses å være den erstat-
ningsrettslige årsak til en senere påvist tilstand som kan gi rett til erstatning, dvs. oppfyller 
vilkårene for å være en erstatningsmessig skade. Fordi de sentrale problemstillingene i Lie og 
Ask gjaldt faktisk årsakssammenheng, avgrenser jeg mot en nærmere utdyping av kravet til 
adekvat årsakssammenheng.  
 
Det er skadelidte som må sannsynliggjøre en erstatningsrettslig årsakssammenheng mellom 
ansvarsgrunnlaget og den i dag sannsynliggjorte tilstand/skade. Når Lie-kriteriene kommer til 
anvendelse ved bevisvurderingen av faktisk årsakssammenheng, har skadelidte bevisbyrden 
for at alle elementene i de fire kriteriene er oppfylt under avgrensingen mot andre årsaker – 

                                                
35 Kjelland (2014) pkt. 4.2 
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herunder at de anførte skaderelaterte plager er utløst av traumet.36 Hvem som har bevisbyrden 
for alternative årsaker gir Høyesterett et tydelig svar på i Ask, avsnitt 71.  
 
Det erstatningsrettslige kravet til årsakssammenheng dreier seg ikke bare om en ren konstate-
ring, men er også underlagt rettslige vurderinger, herunder spørsmål om bl.a. beviskrav og 
bevistema. Problemet med ikke objektivt konstaterbare funn reiser seg særlig knyttet til å på-
vise skaden i dag. Da vil det kunne være tale om en alminnelig bevisvurdering, med krav til 
sannsynlighetsovervekt, dvs. at det er tilstrekkelig med 51% sannsynlighet. Det samme gjel-
der når skadelidte skal vise symptomutviklingen. Spørsmålet blir da om man skal ta utgangs-
punkt i Lie-kriteriene eller om det skal foretas en alminnelig bevisvurdering. 
 
  

                                                
36 Lohne (2011) pkt. 4.1 
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3 Kort presentasjon av Lie-kriteriene 
 
3.1 Innledning 
I det følgende skal jeg presentere faktum i Lie og Ask. Deretter vil jeg presentere Lie-
kriteriene slik de fremkommer i disse to dommene. En nærmere gjennomgang av innholdet i 
kriteriene gis nedenfor i kapittel 4.   
 
3.2 Høyesteretts dom i Lie-saken – faktisk bakgrunn 
Lie ble påkjørt tre ganger, i 1974, 1988 og 1993. Erstatningssaken gjaldt ulykken i 1988. Ved 
uhellet i 1974 ble Lie bevisstløs, fikk skader i ansiktet og tennene, brudd i en arm, og det ble 
påvist skade i en nakkevirvel. Hun ble innlagt i fire dager og sykmeldt i to og en halv måned. 
Hun fikk erstatning for ulykken, herunder ménerstatning.  
 
Året etter ulykken begynte Lie å studere til førskolelærer og avsluttet utdannelsen på normert 
tid. De følgende årene jobbet hun som førskolelærer, og tok senere tilleggsutdanning i admi-
nistrasjon. I 1986 begynte hun å jobbe som flyvertinne. Lie har derfor kjempet seg gjennom 
konsekvensene av ulykken ved å ta utdanning og jobbe, men hun må utvilsomt ha vært sårbar 
for en ny ulykke.  
 
I 1988 ble hun på ny rammet av et trafikkuhell. Hun fikk en knekk i nakken med betydelige 
senfølger. I legejournalen ble skaden beskrevet som nakkeslengskade. Lie beskrev perioden 
etter uhellet som meget vanskelig med bl.a. smerter, hukommelsessvikt og koordineringspro-
blemer. I mai 1993 fikk hun innvilget 60% uførepensjon.  
 
Den tredje ulykken inntraff i oktober 1993, og Lie mener at hun ikke fikk vesentlige skader 
etter denne ulykken. Hun ble innvilget full uførepensjon fra 1994. 
 
Lie ble tilkjent erstatning både i tingretten og i lagmannsretten som begge mente at det forelå 
årsakssammenheng mellom påkjørselen i 1988 og hennes helseplager. Etter en vurdering av 
Lie-kriteriene kom Høyesterett til at det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken i 1988 
og hennes senere helseplager.  
 
3.3 Høyesteretts dom i Ask-saken – faktisk bakgrunn 
I Ask ble en 38 år gammel mann i mai 2002 involvert i en kjedekollisjon etter at han hadde 
stanset bak to andre biler, hvor den første sto og ventet på å kjøre av til venstre. Bilen bak Ask 
stanset også før en femte bil kjørte inn i bilen som sto stille bak Ask. Bilen bak Ask ble skjø-
vet inn i bilen hans, og Asks bil ble dyttet inn i bilen foran. Asks bil ble kondemnert som føl-
ge av ulykken.  
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Etter ulykken ble Ask bragt til legevakten. Det fremgår av journalnotatet fra legevakten at han 
hadde nakkesmerter. Fra legevakten ble han sendt til sykehuset, der det ble tatt røntgen av 
nakken. Det ble ikke påvist skader i nakken ved røntgenundersøkelsen. Journalnotatet fra sy-
kehuset viser at Ask ikke hadde noe besvær noe sted, at nakken var helt smertefri, og at han 
ikke ønsket sykmelding. I perioden juni–desember 2002 oppsøkte Ask sin fastlege flere gang-
er og han oppga at han hadde smerter i både nakke og rygg. Til tross for sine smerter ble han 
værende i arbeid frem til desember 2003, da han ble sykmeldt og ikke kom tilbake i jobb. Un-
der behandlingen av saken for Høyesterett hadde Ask søkt om 100% uførestønad.  Ettersom 
uføresaken ikke var avklart, krevde Ask erstatning for påført inntektstap for perioden 2005–
2008, samt utgifter til fysioterapibehandling.  
 
Ask fikk medhold i sitt erstatningskrav i både tingretten og lagmannsretten. Høyesterett kom 
til at ulykken bare kunne ha medført begrensede nakkeplager, og kom enstemmig til at det 
ikke forelå noen erstatningsbetingende årsakssammenheng mellom ulykken, og det at Ask 
hadde utviklet et kronisk smertesyndrom.  
 
3.4 Presentasjon av Lie-kriteriene 
For at Høyesterett skulle kunne ta stilling til om det var årsakssammenheng mellom ulykkes-
hendelsen og skaden, foretok de en bevisvurdering ved å ta stilling til Lie-kriteriene. I Lie ble 
de fire vilkårene presentert på side 1577 i dommen, og kan gjengis på følgende måte: 
 
For det første må skadelidte ha vært utsatt for et adekvat traume, dvs. at mekaniske krefter må 
ha virket tilstrekkelig til å skade biologisk vev.  
 
For det annet må det foreligge akutte symptomer fra nakke eller hode innenfor et tidsperspek-
tiv på 72 timer etter at skaden oppsto.  
 
For det tredje må det foreligge ”brosymptomer” fra akuttfasen og frem til en kronisk senfase, 
ett år eller mer etter uhellet.  
 
Det fjerde vilkåret inneholder tre elementer. I Lie fremgår tredelingen på følgende måte: 
a)  Plagene må̊ være forenelige med det man vet om skader påført ved nakkesleng. Dvs. at f. 
eks. lammelser i armer eller ben som først opptrer måneder og år etter et uhell, ikke er foren-
lig med det man vet om skademekanismen (forenelighetskriteriet).  
b)   Helsebesværene etter uhellet kan ikke være en fortsettelse av helsebesvær pasienten har 
hatt før uhellet (inngangsinvaliditet). 
c)  Sykdomsbildet kan ikke ha en annen, mer sannsynlig forklaring i annen tilstand pasienten 
lider av. Slik tilstand kan være annen somatisk eller psykiatrisk sykdom, som har vært til ste-
de allerede før uhellet, eller som har manifestert seg senere (andre årsaker/forløpskriteriet).  
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I Ask ble de fire kriteriene presentert på følgende måte, avsnitt 45–48:  
 
Det er for det første et krav om at ulykken har hatt tilstrekkelig skadevoldende evne. Først-
voterende uttalte at dette vilkåret utvilsomt var oppfylt, og sa ikke mer enn at Asks bil fikk 
betydelige skader både foran og bak i kjedekollisjonen og måtte kondemneres.  
 
For det andre må det foreligge akutte symptomer i form av nakkesmerter innen to til tre døgn 
etter ulykken, jf. Thelle, side 430. Ask oppga smerter i nakken ved besøk hos legevakt umid-
delbart etter ulykken. Førstvoterende anså derfor også dette vilkåret som oppfylt, men bemer-
ket at ut fra de tidsnære beskrivelsene var det imidlertid grunn til å tro at smertene var relativt 
moderate.  
 
For det tredje må det foreligge brosymptomer, dvs. sammenhengende plager fra ulykken og til 
den kroniske senfasen. Spørsmålet om dette vilkåret var oppfylt, ble behandlet sammen med 
vurderingen av det fjerde vilkåret som er oppstilt, nemlig at det må foreligge et  sykdomsbilde 
som er forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng. Dette siste vilkåret innebæ-
rer for det første at skadelidte ikke må ha hatt tilsvarende problemer før ulykken som kan for-
klare de etterfølgende plagene. Førstvoterende anså denne del av vilkåret for oppfylt. Ask 
hadde ikke nakke- eller skuldersmerter før ulykken. Med henvisning til den medisinsk sak-
kyndige professor Stovner, og de studiene det vises til, uttalte førstvoterende videre i Ask at 
plagene etter ulykken må ha et traumatologisk plausibelt forløp. I det ligger at sykdomsutvik-
lingen må følge et forløp som er forenlig med hva man ut fra anerkjent medisinsk viten vil 
forvente forutsatt at Ask fikk en fysisk skade som følge av kollisjonen.  
 
Lie-kriteriene er i utgangspunktet medisinske kriterier for å kunne stille diagnosen nakke-
slengskade (WAD grad 1 og 2).37 Ved nakkeslengskader må hvert av de fire kriteriene være 
oppfylt. 38 Den påståtte skadevolderen må frifinnes hvis ett eller flere av kriteriene ikke er 
oppfylt. Vilkåret om årsakssammenheng – og dermed anvendelsen av kriteriene – må vurde-
res konkret i den enkelte saken, sml. presiseringen i Ask, avsnitt 44.39  
Ask-dommen har skapt debatt.40  
 

  
                                                
37 Lohne (2011) pkt. 1.4 
38 Se Nakkeprolaps (avsnitt 37) og Ask (avsnitt 45–48). 
39 Kjelland (2014) pkt. 7.1 
40 Se bl.a. Lohne (2011), Thorson (2011), Marthinsen (2011), Hexeberg (2011), Stovner (2012), Knagenhjelm 

(2012), Vidhammer (2012), Hesselberg (2014) Knagenhjelm (2015a), Knagenhjelm (2015b) 
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4 Lie-kriterienes overføringsverdi til andre bløtdelsskader 
 
4.1 Innledning 
Ved bløtdelsskader er det særlig to forhold som gir opphav til uenigheten om ansvaret. For det 
første at det ofte ikke finnes objektivt konstaterbare biologiske funn. For det andre at symp-
tomene ofte kan være ukarakteristiske/diffuse, i den forstand at samme helseplager også opp-
leves av mange som ikke har vært utsatt for en bløtdelsskade, f.eks. i form av en belastnings-
skade over tid. Dette gjør at den påstått ansvarlige gjerne hevder at de rettslige kravene til 
årsakssammenheng – et grunnvilkår for erstatning – ikke er innfridde.41  
 
Tolkningen og vurderingen av Lie-kriteriene reiser en rekke forskjellige problemstillinger av 
ulik art. En vurdering av hvorvidt man kan anvende Lie-kriteriene på andre bløtdelsskader, 
fordrer at man belyser flere juridisk-medisinske spørsmål, samt drøfter rent juridiske spørs-
mål, herunder ulike reelle hensyn som f.eks. rettsteknisk enkelhet kontra behovet for dyna-
mikk i årsaksvurderingen.42  
 
I kapittel 4.2 til 4.5 vil jeg først gi en nærmere gjennomgang av hvert enkelt Lie-kriterium slik 
de er anvendt i årsaksvurderingen ved påståtte nakkeslengskader. Siktemålet er først og fremst 
å gi en forståelsesramme for den etterfølgende analysen. Deretter skal jeg vurdere hvorvidt 
hvert enkelt kriterium kan anvendes på andre bløtdelsskader. Dette gjøres ved først å presen-
tere synspunkter på hvorvidt hvert enkelt kriterium bør anvendes på andre bløtdelsskader som 
finnes i juridisk litteratur. Deretter vil jeg presentere medisinske synspunkter hentet fra medi-
sinske sakkyndige og noen utvalgte dommer for å illustrere hvordan hvert enkelt kriterium er 
anvendt i rettspraksis (se nærmere om rettspraksis i vedlegget Domsårene 2012–2015). Av-
slutningsvis under hvert kriterium følger en samlet vurdering.  
 
I kapittel 4.6 drøfter jeg hvorvidt de fire Lie-kriteriene samlet sett bør anvendes på andre bløt-
delsskader. I kapittel 4.7 sies det noe kort om Lie-kriteriene og forholdet til svensk og dansk 
rett.  
 
4.2 I hvilken utstrekning kan skadeevnekriteriet anvendes på andre 

bløtdelsskader? 
Det første spørsmålet er om det bør oppstilles et vilkår om at det ved uhellet må ha virket me-
kaniske krefter som var tilstrekkelige til å skade biologisk vev. 
 

                                                
41 Thorson (2011) s. 14  
42 Kjelland (2008) s. 372 
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4.2.1 Nærmere gjennomgang av skadeevnekriteriet anvendt på nakkesleng 
I saker om nakkeslengskader har dette vilkåret blitt vurdert ut fra to forhold: For det første 
hva som faktisk har skjedd ut fra den hastighetsendring som skadelidte ble utsatt for. For det 
andre om den aktuelle hendelsen hadde skadeevne rent medisinsk.43  
 
I bevisvurderingen for å avgjøre hva som faktisk har skjedd i nakkeslengsaker, anvendes ofte 
ingeniører. De kan rekonstruere hendelsesforløpet, herunder hastighetsendringer, akselera-
sjonskrefter mv. Simuleringene gjøres på bakgrunn av bl.a. politirapporter, skademeldinger, 
takstrapporter og vitner. Bruken av datasimulerte rekonstruksjoner er imidlertid blitt kritisert. 
Det hevdes at det er en avgjørende svakhet ved disse beregningene at de kaster lys over hvilke 
hastighetsendringer kjøretøyene har blitt utsatt for, og ikke hvilke hastighetsendringer perso-
nene som sitter inne i kjøretøyet har blitt utsatt for. Denne kritikken mot rekonstruksjonene er 
imidlertid blitt imøtegått. Studier viser at det ofte er en sammenheng mellom kreftene på kjø-
retøyet og på fører/passasjer, men piskesnertbevegelsen kan gjøre at kreftene på personen 
(nakken) er større enn kreftene på kjøretøyet.44  
 
Skadeevnekriteriet er normalt ikke problematisk ved kollisjoner som utløser store kollisjons-
krefter og hvor skadelidte er påført et betydelig traume. At vilkåret er oppfylt er imidlertid 
ikke like opplagt når det er mindre skader på bilene – ved såkalte lavenergitraumer.45  
 
Det er ikke kjent hvilke krefter skadelidtes motorvogn må ha vært utsatt for, for at det skal 
kunne oppstå en personskade. Det er vanskelig å vurdere hvilke krefter strukturer i en nakke 
utsettes for ut fra å analysere skadene på en bil.46 I avsnitt 41 i Ask ga Høyesterett uttrykk for 
at man bør være svært forsiktig med å avvise årsakssammenheng ut i fra skadeevnekriteriet. 
Dr. Stovner, den andre sakkyndige i Lie, påpeker at medisinsk forskning ikke har klart å finne 
noen sammenheng mellom kraften i kollisjonsøyeblikket og utviklingen av nakkeslengplager. 
 
Dr. Nordal gir uttrykk for en tilsvarende tilnærming til skadeevnekriteriet i ”Medisinske as-
pekter ved nakkeskader”,  2007 på side 9:  
 

”Et paradoks ved observasjonene fra det virkelige liv, er at man ikke finner noen sam-
menheng mellom graden av hastighetsendring og risikoen for senplager. Dvs. at risi-
koen for å utvikle et kronisk nakkesleng syndrom tilsynelatende er den samme enten 
man har lav eller høy hastighetsendring”.  

                                                
43 Kjelland (2015) s. 102 
44 ibid 
45 Lohne (2011)  pkt. 3.2 
46 ibid 
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Konsekvensen er at Høyesterett gir uttrykk for at man skal være svært forsiktig med å avvise 
årsakssammenheng selv om skadelidtes bil ved ulykken kun hadde en mindre hastighetsend-
ring.47  
 
Det foreligger imidlertid flere studier og eksperimenter av mennesker som har vært utsatt for 
sammenstøt. Funnene fra studiene varierer. McConnell og medarbeidere fant at laveste ters-
kelhastighet for å påføre milde og forbigående nakkeplager er en hastighetsendring på 6–8 
km/t.48 I andre studier49 er det antydet at hastighetsendringen for det påkjørte kjøretøyet må 
være større enn 10 km/t.50 Dette synes å samsvare med det Dr. Nordal er referert på i Lie på 
side 1577 det fremkommer at etter hans erfaring vil kollisjoner hvor en stillestående bil blir 
påkjørt bakfra av en annen bil med hastighet under 10–15 km/t bare helt unntaksvis resultere i 
forbigående helseplager, og nesten aldri varige.  
 
Dette gjelder påkjørsler bakfra. Ved påkjørsler fra andre retninger enn bakfra, synes det å ha 
vært oppstilt krav om høyere hastighetsendring for at kollisjonen skal ha skadeevne. Som ek-
sempel kan nevnes Grimsen (LB-2006-124947) og Andorssen (LH-2006-100824).51   
 
I avgjørelsen av hvorvidt den aktuelle ansvarshendelsen har skadeevne, må man vurdere indi-
vidualskadeevnen. Med det menes ulike individualiserende forhold som kan tilsi at den rele-
vante skadeevnen er større eller mindre enn normalskadeevnen. Man kan skille mellom to 
typer momenter. Det ene er forhold ved bilen, som f.eks. bilsetets egenskaper52 og om nakkes-
tøtten var riktig innstilt. Det annet er forhold ved skadelidte, som omhandler bl.a. hodets stil-
ling i kollisjonsøyeblikket,53 om skadelidte er forberedt på støtet eller ei, om pasienten har 
forutbestående skade og derav følgende økt sårbarhet, om det er aldersbetingende svekkelser i 
nakkevirvelsøylen, ev. ledsaget av forkalkninger.54    
 

                                                
47 ibid 
48 McConnell, Howard, Guzman m.fl. (1993) s. 21–30 
49 Meyer, Weber, Castro m.fl. (1998) s. 115 
50 Kjelland (2015) s. 103–104 
51 Kjelland (2015) s. 104 
52 Se til illustrasjon bl.a. Thelle, s. 429 
53 Se til illustrasjon bl.a. Bringsjord (LB-2008-104766–2) og Grimsen (LB-2006-124947) 
54 Lie, s. 1577 
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4.2.2 Synspunkter i juridisk litteratur 
Skadelidte må ha vært utsatt for en hendelse med tilstrekkelige krefter til å kunne påføre den 
skaden som kreves erstattet. Det må foreligge et ytre fysisk traume. De aktuelle plagene må 
være utløst av selve hendelsen og ikke av andre årsaksfaktorer som f.eks. skadelidtes psyke.55  
 
I sosial- og helsedirektoratets rapport ”nakkeslengassosierte nakkeskader” påpekes at utvik-
lingen av kroniske plager kan skyldes et samspill av flere faktorer, der både individuelle sår-
barhetsfaktorer og kjennetegn ved selve skaden spiller en rolle. 56 De individualiserende for-
hold ved skadelidte kan være fysiske predisposisjoner som omfattes av sårbarhetsprinsippet. 
Eksempler på dette kan være degenerative forandringer, aldersbetingende svekkelser eller 
forutbestående skader som gir sårbarhet. En annen sårbarhetsfaktor er senket smerteterskel, 
som kan bidra til opprettholdelse av plagene. Psykisk sårbarhet kan også spille inn, som f.eks. 
skadelidtes reaksjoner på og mestring av skaden. Skadeevnekriteriet vil fange inn individuelle 
forskjeller i skadelidtes tåleevne. På denne måten opptrer sårbarhetsprinsippet på sett og vis 
internt i skadeevnevurderingen.57 
 
4.2.3 Medisinske synspunkter 
Når man skal klarlegge hvorvidt en hendelse har skadeevne ut i fra et medisinsk perspektiv 
beror vurderingen i nakkeslengsaker på hva legevitenskapen anser som nødvendig og tilstrek-
kelig for å skade bløtdelsvev.58 Etter min mening bør dette gjelde også ved andre bløtdelsska-
der. Medisinske sakkyndige vil være med på å avgjøre hvorvidt den aktuelle hendelsen hadde 
skadeevne. 
 
En skade, og dermed kriteriet om at den aktuelle hendelsen må ha hatt skadeevne vil alltid 
være viktig uansett. 59  
 
Når det gjelder kriteriet om at det må være et adekvat traume foreligger det en del forskning 
på hva som skal til for å forårsake en nakkeslengskade. Man har en viss grense for hvilken 
hastighetsendring som må foreligge, jf. det som er sagt i 4.2.1. Nakken er særlig sårbar, og 
ved en påkjørsel bakfra får man et kast på hodet, som veier ca. 5 kg. Impulsene som hodet blir 
gitt gir dermed stor kraft. Ved skader på f.eks. lenderryggen har man ingen slike terskler.  
 

                                                
55 Kjelland (2008) s. 360 
56 Amundsen, Finset, Hagen m.fl. (2006) s. 10 
57 Kjelland (2008) s. 367 
58 Kjelland (2008) s. 366 
59 Glott (27.10.2015) 
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Spørsmålet ved prolaps er i hvilken grad en prolaps kan utløses av et traume. Lenderryggen 
og bindevevsringene er så sterke at hvis de ikke er degenererte på forhånd skal det mye til for 
å få en traumatisk prolaps. Videre skal det mye mer til for å få en traumatisk prolaps i nakken 
enn å få nakkeslengskade WAD grad 1 til 2.60 
 
Ved andre bløtdelsskader enn nakkesleng vil det ofte foreligge kompliserte skadesituasjoner 
som man har liten oversikt over. Ved nakkesleng vil skadesituasjonen være relativt enkel i 
den forstand at vedkommende sitter i bilsetet, i en bestemt posisjon når han blir påkjørt. Ved 
andre skader vil hver enkelt skadehendelse ofte variere i så stor grad at det vil være nærmest 
umulig å oppstille et klart kriterium for hva som faktisk kan anses for å være et adekvat trau-
me. Ved et overtråkk vil det f.eks. være et såpass varierende skadebilde at man ikke kan opp-
stille faste kriterier for hva som skal til for å skade bløtvev i ankel. Dersom man bruker Lie-
kriteriene også på disse situasjonene vil man nok ”være på veldig tynn is”. Å overføre dette 
kriteriet til andre bløtdelsskader vil dermed være vanskelig.61 Det kan likevel at Lie-kriteriene 
kan passe på enkelte skadetilfeller. Det forutsetter imidlertid at man har klare kriterier for hva 
som skal til for å forårsake et adekvat traume, se f.eks. om løsemiddelskader nedenfor i kapit-
tel 4.6.4.  
 
4.2.4 Rettspraksis om skadeevnekriteriets overføringsverdi 
I TOSLO-2012-73519 av 11.01.2013 var spørsmålet om det forelå årsakssammenheng mel-
lom fallet skadelidte ble utsatt for 26.08.2004 i forbindelse med at en kollega dro bort stolen 
hun skulle sette seg på, og hennes senere plager. Skadelidte fikk etter hvert problemer med 
blæretømming og avføring samt nummenhet og kroniske smerteplager i bl.a. ryggen, underli-
vet og nedover i bena. Plagene medførte at hun ble 100% arbeidsufør og det ble fastsatt en 
høy medisinsk invaliditetsgrad, som alle de tre sakkyndige var enige om at lå i størrelsesorden 
55 til 60%. Om skadeevnekriteriet fremgår det at skadelidte falt ca. 60–70 cm rett ned i gulvet 
og landet på baken. De sakkyndige var uenige om hvorvidt skadeevnekriteriet var oppfylt, 
men tingretten kom til at skadeevnekriteriet ikke var oppfylt.  
 
En av de sakkyndige, Dr. Stanghelle, som også var en av de sakkyndige i Ask,  mente at denne 
typen skademekanismer er potensielt farlig med hensyn til å pådra seg både skjelettskade og 
nerveskade/ryggmargskade. Han anså det som sjeldent at relativt unge mennesker, i dette til-
fellet en 40 år gammel kvinne, skader seg på denne måten. En annen av de sakkyndige, Dr. 
Nordal, anså det som uvanlig at et slikt traume skulle resultere i et så massivt sykdomsbilde 
som skadelidte har i dag. Energiutløsningen ved et fall av kroppens vekt med en høyde på 60–

                                                
60 Nordal (16.11.2015) 
61 Nordal (30.10.2015) 
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70 cm er ganske beskjedent. Han holdt det derfor som 95% sannsynlig at traumet ikke var 
adekvat i forhold til de plager skadelidte fikk. En tredje sakkyndig, Dr. Kirkeby, skrev i sin 
erklæring at det ikke kunne utelukkes at den aktuelle hendelsen hadde en potensiell skadeevne 
som kunne påføre skadelidte korsryggsmerter. At ulykken kunne medføre mer omfattende 
skade regnet hun imidlertid som svært lite sannsynlig. Det måtte i så fall ha foreligget brudd i 
ryggen som eventuelt kunne trykke på nerverøttene nederst i ryggmargen, men bruddskade 
ble ikke påvist hos skadelidte. Dr. Kirkeby kunne vanskelig se at et slikt fall i seg selv kunne 
påføre klem på nervestrukturer, og viste da også til at det ikke var objektive funn som kunne 
tilsi at dette hadde skjedd. Hun anså at skademekanismen ikke var adekvat til å gi skade av 
nervesystemet.  
 
LB-2012-3141 av 20.06.2013 gjaldt en bløtdelsskade i nakken etter at en tung stålplate falt 
mot skadelidtes nakke. Partene var enige om at skadeevnekriteriet utvilsomt var oppfylt. Vek-
ten fra stålplaten medførte at nakken ble bøyd fremover og var utsatt for et stort press. 
 
I LE-2014-56866 av 08.12.2014 hadde skadelidte ved den aktuelle hendelsen holdt fast i dør-
håndtaket på en dør med vekt på opp mot 40 kg. Døra falt av hengslene og traff henne på 
venstre arm. Da døra falt, fikk skadelidte et drag i armen/skulderen som følge av at hun holdt i 
dørhåndtaket. Det ble lagt til grunn at det dreide seg om et traume som hadde tilstrekkelig 
skadeevne til å påføre vedkommende skulder- og nakkeplager. 
 
I TINTR-2014-111608 av 14.01.2015 hadde skadelidte skallet i en stålbjelke. Det fremgår av 
avgjørelsen at undersøkelser som ble gjort av skadelidte etter uhellet ikke kunne påvise objek-
tive skader på nakken i form av brudd, prolaps eller ander skader på bevegelsesapparatet eller 
nervesystemet. Røntgenbildene viste imidlertid funn av såkalte degenerative forandringer i 
nakkevirvelsøylen. Disse funn skyldtes aldersforandringer som ikke kunne knyttes til arbeids-
uhellet. Den skaden skadelidte ble påført ved arbeidsuhellet var en bløtdelsskade hvor binde-
vev og andre bløtdeler i nakken hadde blitt utsatt for akutte påkjenninger som førte til smerter. 
Selv om de krefter som var involvert i sammenstøtet var moderate sammenlignet med f.eks. 
en kollisjon med bil, fant retten at det var mest sannsynlig at ulykken hadde skadeevne. At 
skadelidte umiddelbart etter sammenstøtet fikk smerter i nakken som er adekvate og forenlige 
med en over-forstrekning av nakken, styrker antakelsen av at det har virket krefter på skade-
lidtes hode og nakke som var tilstrekkelig til å skade bløtdeler i nakken.  
 
I TRR-2014-2197 av 06.02.2015 var spørsmålet om det forelå årsakssammenheng mellom 
godkjent yrkesskade etter et fall i en slalåmbakke og skadelidtes etterfølgende plager med 
hodepine og muskelsmerter. Det fremkommer ingen opplysninger om  hvilken hastighet ska-
delidte hadde. Vedkommende hadde falt fremover, rullet rundt et par ganger og husket ikke 
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selve fallet. Retten kom imidlertid til at det fallet skadelidte var utsatt for i slalåmbakken had-
de tilstrekkelig skadepotensiale.  
 
I de ovenfor nevnte rettsavgjørelser ser man at retten, ved hjelp av medisinsk sakkyndige, 
foretar en konkret vurdering av om den aktuelle hendelse hadde skadeevne. Det foretas vurde-
ringer på bakgrunn av hvilke opplysninger som er fremlagt i saken. Analysen av rettspraksis 
viser at domstolene ofte drøfter dette vilkåret, se også vedlegget Domsårene 2012–2015.  
 
Dommerne er avhengige av medisinske sakkyndige for å avgjøre hvorvidt skadeevnekriteriet 
er oppfylt. Til syvende og sist er det imidlertid opp til dommernes skjønn å avgjøre spørsmå-
let. Etter norsk prosesslovgivning skal det skje en fri bevisvurdering, jf. tvisteloven (tvl.) § 
21-2, 1.ledd. Dommerne må selv foreta en totalvurdering ut fra de foreliggende bevis. De 
sakkyndiges uttalelser vil ofte være svært tungtveiende bevis, men de er ikke bindende for 
dommernes avgjørelser. Det innebærer bl.a. at dommerne skal være selvstendig tenkende in-
divider som ikke bare legger en medisinsk sakkyndighetserklæring til grunn uten å ha foretatt 
en kritisk vurdering. For en jurist vil det f.eks. kunne være nok at det ikke finnes andre forkla-
ringer på skaden.  
 
4.2.5 Vurdering 
Drøftelsen ovenfor viser at de medisinske synspunktene indikerer en skepsis til å anvende 
skadeevnekriteriet på andre bløtdelsskader. Fra et medisinsk perspektiv vil det være vanskelig 
å overføre dette kriteriet på andre bløtdelsskader. Det må tas hensyn til at skadesituasjonen 
ofte vil være vanskeligere ved andre bløtdelsskader enn nakkeslengskader slik at anvendelsen 
av skadeevnekriteriet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Man vet mye om nakkesleng 
som skademekanisme, men ved andre bløtdelsskader vil skadebildet være svært variert.  
 
På den annen side viser analysene av rettspraksis at dette kriteriet allerede anvendes av medi-
sinske sakkyndige på andre bløtdelsskader. Domstolene stiller ofte spørsmål om anvendelses-
området for kriteriet. Selv om retten foretar en alminnelig bevisvurdering blir det ofte stilt 
spørsmål om det aktuelle traumet er av en slik størrelse at det kan oppstå skade, se bl.a. Nak-
keprolaps avsnitt 38. Dette kan tale for at kriteriet kan anvendes med forsiktighet på andre 
bløtdelsskader enn nakkeslengskader.  
 
Hvorvidt skadeevne-kriteriet bør anvendes beror imidlertid på en konkret vurdering i hver 
enkelt sak. Ved en konkret vurdering vil kriteriet kunne tilpasses skadetypen. Det anses derfor 
lite hensiktsmessig å oppstille skadeevnekriteriet som et fast kriterium for alle bløtdelsskader 
generelt. Analysene viser likevel at kriteriet er anvendbart også utenfor nakkeslengtilfellene.  
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4.3 I hvilken utstrekning kan kriteriet om akutte symptomer anvendes på 
andre bløtdelsskader? 

Spørsmålet her er hvorvidt det bør oppstilles et krav om at det må ha oppstått akuttsymptomer 
som korresponderer med skadetypen innen 72 timer etter hendelsen for andre bløtdelsskader 
enn nakkesleng. 
 
4.3.1 Nærmere gjennomgang av kriteriet om akutte symptomer 
Symptomene på nakkeskade må inntre innen en viss tid etter ulykken. I Lie ble det først angitt 
en 48-timers grense. Tidsgrensen ble imidlertid strukket til 72 timer i samsvar med QTF under 
utspørringen i Høyesterett. Denne tidsgrensen er stadfestet i Thelle og videre i Ask. I under-
rettspraksis62 tas det i dag utgangspunkt i en vurdering av de første 72 timene.63 
 
Dr. Nordal uttaler i Lie på side 1577 at dess kraftigere skade, dess tidligere kommer sympto-
mene. Akuttsymptomene vil hos de fleste dreie seg om stivhet og smerter i nakken, hodepine 
eller forbigående besvær fra armene pga. irritasjon av nerverøtter som passerer ut mellom 
nakkevirvlene. 
 
4.3.2 Synspunkter i juridisk litteratur 
Det kan spørres hvilke akuttsymptomer som kreves. Dette må vurderes konkret i hver enkelt 
sak ettersom det er en nokså sammensatt ”flora” av symptomer som kan være relevante. Et 
relevanskrav er imidlertid oppstilt; det er ikke nok at skadelidte bare har visse plager. Plagene 
må korrespondere med den påståtte skaden. Kjernesymptomene ved nakkeslengskader er 
nevnt i kapittel 1.4.1 overfor og i kapittel 4.3.3 nedenfor. Ved andre bløtdelsskader vil legevi-
tenskapen angi hvilke symptomer som er typiske for den enkelte skader. I vurderingen av 
hvorvidt dette vilkåret er oppfylt, er det også relevant å vurdere akuttsymptomenes styrke-
grad. Dette fordi intensiteten i akuttplagene har relevans for vurderingen av om sykdommen 
følger et forventet forløp. Her er det en sammenheng med forenlighetskriteriet.64  
 
Innholdet i akuttsymptomkravet fastlegges av medisinere, mens det er en juridisk oppgave å 
vurdere om beviskravet er oppfylt i den konkrete erstatningssaken.65  
 
For bevisvurderingen er medisinsk dokumentasjon fra akuttfasen et viktig bevismiddel. Et 
spørsmål er om medisinske journalnotater gir et riktig bilde av vedkommendes sykdomsutvik-
ling, som igjen reiser spørsmålet om journalnotatenes betydning for den konkrete saken. Se 
                                                
62 Se bl.a. Karlsen (RG 2009 s. 1043) 
63 Kjelland (2015) s. 105 
64 Kjelland (2015) s. 106 
65 ibid 
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nærmere om dette nedenfor i kapittel 4.6.5. 
 
Den tidsnære dokumentasjonen kan ikke alltid anses for å være en helt presis og uttømmende 
angivelse av pasientens plager. Den medisinske dokumentasjon må tolkes og anvendes i lys 
av sitt medisinske formål. F.eks. kan ikke journalnotater anses som en uttømmende angivelse 
av skadelidtes helsemessige forhold. Høyesterett presiserte dette i Nakkeprolaps, avsnitt 60. 
Journalnotater er ikke utformet med sikte på etterfølgende juridiske språklige analyser.66 Vi-
dere kan det forekomme at det er misforståelser mellom skadelidte og helsepersonell på tids-
punktet for journalføringen, se Ask avsnitt 49.67  
 
Det er viktig å merke seg at journalnotater er legens egne arbeidsnotater. Videre kan det fore-
ligge flere grunner til at det foreligger manglende eller ufullstendige journalnedtegnelser. De 
er gjerne ikke skrevet med sikte på å tjene som bevis i en eventuell erstatningssak.68 Dessuten 
kan det forekomme at legene ikke er nøye nok med å nedtegne pasientens fulle symptombilde. 
Manglende journalnotater er nødvendigvis ikke uttrykk for at skadelidte er uten akuttsympto-
mer.69 Helsebesværene kan f.eks. ha blitt kamuflert av andre plager.70 Det kan være at sym-
ptomer fra nakken eller andre bløtdelsskader har vært i mindre fokus enn mer synlige skader. 
Videre kan skadelidte ha vært bevisstløs eller under medikamentpåvirkning, og derfor ikke 
kunne fortelle om sine plager i akuttfasen. Skadelidte kan ha ulik toleranse for smerte.71 Man 
ha ulik terskel for å oppsøke helsevesenet,72 eller den skadede kan ha regnet med at plagene 
ville gå over av seg selv og har derfor ikke oppsøkt lege.73 I enkelte tilfeller kan dette være 
bra i seg selv. Er man derimot utsatt for en ulykke som kan gi grunnlag for erstatningsopp-
gjør, og man opplever smerter, ømhet, stivhet, svimmelhet, konsentrasjonsvansker eller andre 
plager som korresponderer med symptomer for bløtdelsskader, må man oppsøke lege senest 
innen tre døgn fra ulykken.74 Det er skadelidte som har bevisbyrden for at det foreligger år-
sakssammenheng. Derfor vil det være skadelidtes oppgave å sannsynliggjøre hvorfor plagene 
ikke har blitt journalført.75  
 

                                                
66 Kjelland (2014) pkt. 6.1.4 
67 Kjelland (2015) s. 94 
68 Kjelland (2015) s. 107 
69 Se til illustrasjon TOSLO-2012-45660 
70 Se til illustrasjon Sandvik (LB-2010-93807) og LG-2014-54559 
71 Se til illustrasjon Skår (LG-2003-2320) 
72 Se til illustrasjon Karlsen, RG 2009 s. 1043 
73 Kjelland (2015) s. 107 og Kjelland (2014) pkt. 7.3.2.2 
74 Bjørnstad (2015) s. 13  
75 Kjelland (2014) pkt. 7.3.2.2 
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4.3.3 Medisinske synspunkter 
At det foreligger akuttsymptomer er avgjørende. De fleste bløtdelsskader vil gi akuttsympto-
mer. Det vil heller ikke foreligge noen skadeevne dersom man ikke har akuttsymptomer.76  
 
Det typiske og vanlige forløpet ved bløtdelsskader er at man får de sterkeste smertene og pla-
gene i løpet av de første tre døgn. Ofte er plagene relativt små helt i starten, men øker på i 
løpet av ett til to døgn som en følge av blødning og hevelse pga. betennelsesreaksjon. Dette 
kan sammenlignes med å vrikke ankelen, noe som ofte medfører kraftig hevelse og smerte 
først dagen etter uhellet. Det samme prinsippet mener man kan skje ved whiplash hvor man 
har overstrukket bløtdeler i nakken.77  
 
Når man anvender akuttsymptomkriteriet på nakkeslengskader er det tale om veldefinerte 
symptomer. Det vil da foreligge tegn på traumatisering etter noen få timer. Disse er nakkes-
merter, stivhet i nakken, hodepine, svimmelhet, endret syn og hørsel, kjeveleddsmerter, pro-
blemer med konsentrasjon, hukommelse og annen kognitiv svikt i tillegg til at det kan fore-
komme en posttraumatisk stressreaksjon.78 Spørsmålet om akuttsymptomkriteriets overfø-
ringsverdi til andre deler av kroppen er svært vanskelig og sammensatt, ettersom det forelig-
ger en kombinasjon av svært mange symptomer. Å definere hva som er relevante akuttsym-
ptomer er derfor svært komplisert og variabelt. Videre vil det være vanskelig både å fastslå 
om symptomene er relevante, eller om de ikke er det.79 
 
4.3.4 Rettspraksis om akuttsymptomkriteriets overføringsverdi 
I TOSLO-2012-73519 av 11.01.2013 var det svært tvilsomt om det var sannsynliggjort akutt-
symptomer knyttet til underliv, blære og tarm innenfor et medisinsk akseptabelt tidsrom etter 
skaden. Både Dr. Nordal og Dr. Kirkeby konkluderte ut fra nedtegnelser i journaler og epikri-
ser med at det var beskrevet smerter i korsrygg, nakke, sete og hode i forbindelse med skade-
hendelsen, men at symptomene knyttet til problemer med blærekontroll og avføring – som er 
de symptomer som først og fremst kunne lede oppmerksomheten hen på en nerveskade – ikke 
var beskrevet i akuttfasen. De tidsnære bevis i form av journalnotater ble etter rettens syn 
klart ansett som uttrykk for at problemene med vannlating oppstod først åtte dager etter ska-
dehendelsen. Symptomene på ufrivillig avføring syntes i henhold til den medisinske doku-
mentasjonen tidligst å kunne ha oppstått mer enn tre uker etter skadehendelsen. Dr. Stanghelle 
på sin side la skadelidtes egen forklaring til grunn, og kom derfor til at det forelå akuttsym-
ptomer også for problemene med vannlating og avføring. Skadelidte forklarte at hun hadde 
                                                
76 Glott (27.10.2015) 
77 Stanghelle (25.10.2015) 
78 Amundsen, Finset, Hagen (2006) s. 9–10 og SMM-rapport (2000) s. 16–38 
79 Nordal (30.10.2015) 
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fått smerter i underlivet umiddelbart etter skadehendelsen, og at det var vått i sengen av urin 
dagen etter hendelsen. Hun hadde heller ikke kontroll på avføringen, og kjente nummenhet i 
underlivet allerede fra dette tidspunkt. Hun forklarte videre at hun ikke fortalte sin mannlige 
lege om sine problemer fordi hun var flau. På bakgrunn av den tidsnære medisinske dokumen-
tasjonen kom retten samlet sett til at det ikke var sannsynliggjort akuttsymptomer for proble-
mene knyttet til underliv, blære og tarm innenfor en periode på 72 timer. 
 
I LB-2012-3141 av 20.06. 2013 var det på det rene at skadelidte oppga smerter i nakken ved 
besøk hos fastlegen dagen etter ulykken. Vilkåret ble ansett oppfylt.  
 
I LE-2014-56866 av 08.12.2014 fant lagmannsretten etter bevisførselen det sannsynliggjort at 
skadelidte hadde smerter i skulder- og nakkeregion etter hendelsen. Det ble ikke ansett å være 
avgjørende at hun var på arbeid i tre dager etter ulykken før hun var hos legen. Hun hadde 
bestilt legetimen dagen etter hendelsen.  
 
I TRR–2014–2197 av 06.02.2015 hadde skadelidte oppsøkt lege to dager etter slalåmulykken, 
11.03.1997, slik at vilkåret var oppfylt rent tidsmessig. Spørsmålet var imidlertid hvilke akutt-
symptomer som var fremstilt i de tidsnære medisinske opplysningene i tiden etter ulykken. I 
spesialisterklæring av 01.11.2012, utarbeidet av overlege D ved ryggpoliklinikken, uttales det 
at hjernerystelse er et av de akuttsymptomene som er dokumentert to dager etter ulykken. Det 
beskrives videre palpasjonsømhet i nakkemuskulatur, samt noe redusert nakkebevegelighet, 
men spesialisten viste til at disse funnene var i overensstemmelse med beskrivelse av nakkens 
tilstand i det foregående primærlegenotatet av 09.01.1997. Overlegen konkluderte følgelig 
med at det ikke kunne dokumenteres muskel-/skjelettsmerter som akuttsymptom etter slalåm-
ulykken. Han fant etter dette at fravær av relevante akuttsymptom i tiden etter ulykken ute-
lukker årsakssammenheng mellom ulykken og de foreliggende smerteplagene. Retten uttalte 
at spesialisterklæringen etter deres syn fremsto som grundig og objektiv, sett på bakgrunn av 
sakens medisinske opplysninger. Retten fant dermed at spesialisterklæringen måtte legges til 
grunn, og at kriteriet om akuttsymptomer følgelig ikke var oppfylt. Videre ble det uttalt at de 
samme medisinske dokumentene også talte for at det heller ikke forelå brosymptomer. Etter-
som Lie-kriteriene er kumulative, fant retten det unødvendig å ta stilling til det fjerde kriteriet.  
 
Videre vises det til vedlegget Domsårene 2012–2015 som illustrerer hvordan akuttsymptom-
kriteriet er anvendt på andre bløtdelsskader enn nakkesleng. 
 
4.3.5 Vurdering 
Et problem med å sette opp kriteriet om akuttsymptomer som et kumulativt vilkår, oppstår i 
de tilfellene hvor akuttsymptomene er dårlig dokumentert. Det kan f.eks. dreie seg om et til-
felle der skadelidte har vært hos legevakt etter en hendelse/ulykke, men at akuttsymptomene 
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er dårlig dokumentert på grunn av en svært travel legevakt. Dersom legen har vært sparsom 
med å notere i journalen, vil det være tilnærmet umulig å lese hva pasienten faktisk oppsøkte 
legevakten for. Vedkommende vil da risikere å stå svakt i en etterfølgende erstatningssak 
fordi dokumentasjonen vil være for tynn.80   
 
Vilkåret om akuttsymptomer kan nok fremstå som et ganske absolutt vilkår, rent medisinsk. 
De fleste skader vil gi akuttsymptomer. Det blir imidlertid mer tvilsomt hvorvidt dette krite-
riet bør anvendes på andre bløtdelsskader når det gjelder forholdet til det strenge dokumenta-
sjonskravet. Det stilles strenge krav til skadelidte. Han eller hun må sørge for å oppsøke lege 
innen tre døgn etter ulykken, og samtidig påse at helsevesenet fører utfyllende notater i jour-
nalen for å dokumentere smertene og symptomene.81 Det er således mye skadelidte må passe 
på i en situasjon der dette gjerne ikke er det man tenker på som viktig. At tidsnære bevis har 
størst vekt er i og for seg fornuftig, men innebærer også en svakhet. Jurister og forsikringssel-
skap trenger nok mer erfaring i – og kunnskap om – hvordan legene skriver journaler. De må 
være klar over denne svakheten ved kriteriet. Videre vil det være en svakhet ved kriteriet at 
det er vanskelig å definere hvilke akuttsymptomer som er relevante for alle typer bløtdelsska-
der.82 
 
Underretspraksis viser imidlertid at dette vilkåret er anvendt på andre bløtdelsskader. På bak-
grunn av drøftelsen ovenfor anses dette kriteriet for å være vel anvendbart på nakkeslengska-
der. Man må imidlertid være varsom med å anvende dette kriteriet på alle typer bløtdelsska-
der. Kriteriet kan nok anses for å gi gode retningslinjer ved bedømmelsen av hvorvidt det fo-
religger årsakssammenheng i enkelte tilfeller.    
 
4.4 I hvilken utstrekning kan kriteriet om brosymptomer anvendes på 

andre bløtdelsskader? 
Spørsmålet er hvorvidt det bør oppstilles et krav om at den påståtte skadelidte har rapportert 
om vedvarende plager av samme art siden ulykkeshendelsen og dermed har gått over i tiden 
som betegnes som en kronisk senfase. 
 
4.4.1 Nærmere gjennomgang av kriteriet om brosymptomer 
Dr. Nordal uttaler i Lie på s. 1577 at dersom pasienten blir frisk, for etter flere ”uker eller må-
neder senere å få tilbake liknende besvær”, så ”øker usikkerheten” mht. om skaden skyldes 
ansvarshendelsen eller andre årsaker. De fleste synes å være enige om at traumatisk betingen-

                                                
80 Glott (27.10.2015) 
81 ibid 
82 Nordal (30.10.2015) 
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de besvær som blir kroniske, særlig når det dreier seg om mindre skader uten brudd eller ska-
de av nervevev, sjelden blir helt borte for så å komme igjen. 
 
De symptomene som er relevante for vurderingen av dette kriteriet, er de symptomene skade-
lidte fikk i akuttfasen. Dermed er vilkåret om at det må foreligge akuttsymptomer med på å 
definere hva som er relevant for vurderingen av brosymptomkriteriet.83 
 
Det må foreligge løpende dokumentasjon av symptomer i perioden mellom akuttfasen og den 
kroniske fasen. Derfor er det viktig at skadelidte har løpende kontakt med behandlingsapparat 
som f.eks. fastlege, fysioterapeut eller andre behandlere.84  
 
Et spørsmål er om det kan oppstilles kvalitative krav til brosymptomene. Symptomene kan 
veksle i intensitet, og kan ha en viss kontinuitet. Årsakssammenheng utelukkes ikke automa-
tisk dersom det foreligger symptomfrie intervaller. Her tilsier den reserverte holdningen at 
man bør vise forsiktighet med å sette opp kategoriske grenser. I praksis legges det opp til en 
gradert vurdering: Jo lengre symptomfattige perioder, dess større usikkerhet til om kriteriet er 
oppfylt – og omvendt.85  
 
Etter den akutte fasen er det derfor viktig for skadelidte at vedvarende plager nedtegnes i en-
ten legens eller annen behandlers journal. På denne måten sikrer skadelidte at brosymptomene 
dokumenteres.86 
 
Brosymptomkriteriet har en berøringsflate mot det fjerde vilkåret. Dette fremgår klart i Ask, 
der Høyesterett valgte å behandle disse to vilkårene sammen. Hvorvidt vilkårene behandles 
sammen eller hver for seg ser imidlertid ut til å bero på omstendighetene i hver enkelt sak. 
Det vil være opp til retten hvordan de velger å strukturere vilkårene.  
 
4.4.2 Synspunkter i juridisk litteratur 
I likhet med akuttsymptomkriteriet, må det skilles mellom innholdet i brosymptomkriteriet på 
den ene siden, og bevisbedømmelsen på den annen side. Innholdet i brosymptomkriteriet må 
fastlegges av medisinere, mens den juridiske oppgaven innebærer å vurdere om kriteriet er 
oppfylt i den konkrete erstatningssaken. Medisinsk dokumentasjon er et viktig bevismiddel 
også her. Journalene er imidlertid ikke alltid uttømmende eller presise nok til å beskrive pasi-
entens plager. Det er verdt å merke seg at manglende journalnedtegnelser ikke nødvendigvis 
                                                
83 Kjelland (2015) s. 107 
84 Bjørnstad (2015) s. 12 
85 Kjelland (2015) s. 107–108 
86 Bjørnstad (2015) s. 13 
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er et uttrykk for at skadelidte er uten brosymptomer, se presiseringen foran om akuttsympto-
mer.87  
 
Det kan være flere grunner til at plagene ikke jevnlig er blitt journalført. Klarleggingen av 
disse grunnene vil stå sentralt i bevisvurderingen. Legene kan f.eks. ha gitt beskjed om at pla-
gene er kroniske, og skadelidte har dermed ikke samme oppfordring til å oppsøke lege eller å 
nevne plagene som knytter seg til den påståtte bløtdelsskaden ved enhver konsultasjon. Legen 
kan også ha gitt uttrykk for at det ikke finnes adekvate behandlingsopplegg ut over de som 
allerede er prøvd.88 Se til illustrasjon LB-2011-149652, der det ble stilt spørsmål om hvilken 
betydning det måtte tillegges at det forelå to lengre perioder der skadelidte ikke hadde opp-
søkt lege. Skadelidte trengte ikke å oppsøke lege av hensyn til trygden. Han hadde heller ing-
en annen foranledning til å oppsøke lege, og senere notater i legejournalen tydet på at det ikke 
hadde skjedd noen endring av betydning i hans symptombilde siden forrige konsultasjon. 
Kravet til brosymptomer ble ansett oppfylt. 
 
På den annen side kan manglende journalnotater om smerter, stivhet eller andre symptomer 
som er forenlige med den aktuelle skade over en lengre periode, kunne tilsi at nakkeplagene 
er beskjedne eller ikke til stede dersom pasienten har hatt flere legebesøk om andre helsepro-
blemer – alt etter det konkrete saksforholdet.89  Dette må imidlertid vurderes konkret i hver 
enkelt sak. 
 
4.4.3 Medisinske synspunkter 
Hvorvidt kriteriet om brosymptomer bør anvendes på andre bløtdelsskader enn bare nakke-
sleng er et komplisert medisinsk spørsmål – av ulike grunner. F.eks. fordi tilbøyeligheten for å 
oppsøke helsevesenet varierer i betydelig grad hos hver enkelt. Det er mange i befolkningen 
som helst vil klare seg selv, og som ikke vil ha noe med helsevesenet å gjøre, enten på grunn 
av at de ikke vil belaste helsevesenet unødig eller fordi de har angst for dette. Motsatt har vi 
de som oppsøker helsevesenet for mer bagatellmessige forhold, som f.eks. en forkjølelse eller 
lignende.90 Personer som ikke oppsøker helsevesenet for bagateller vil lettere bli hørt med at 
de har brosymptomer, selv om disse ikke er dokumentert i legejournaler, enn de som oppsøker 
helsevesenet for bagateller. 
 
En problem knyttet til anvendelsen av brosymptomkriteriet er hvis skadelidte får beskjed av 
helsevesenet om at det foreligger en skade, og at det beste vedkommende kan gjøre er å gå 
                                                
87 Kjelland (2015) s. 108 
88 Kjelland (2015) s. 108–109 
89 ibid 
90 Glott (27.10.2015) 
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tilbake på jobb, og at det ikke er noe mer de kan behandle. Dette kan være en årsak til at ved-
kommende ikke ser noen grunn til å oppsøke helsepersonell på nytt. Dermed får ikke ved-
kommende dokumentert brosymptomene. Dette er et vanskelig dilemma, og det medfører at 
det kan være vanskelig å få inn brosymptomer som et klart kriterium for alle typer bløtdels-
skader.91  
 
Et annet problem er hva som faktisk blir dokumentert. Medisinske journaler er ofte ikke grun-
dige nok til å kunne brukes som bevis i en rettssak. Journalene er – forståelig nok – ofte kort-
fattede notater.92  
 
4.4.4 Rettspraksis om brosymptomkriteriets overføringsverdi 
I TOSLO-2012-73519 av 11.01.2013 var skadelidte delvis sykmeldt fra midten av oktober 
2004, til hun fra 10.12.2004 ble friskmeldt. Ved undersøkelse hos nevrolog 30.12.2004 ble 
hun beskrevet som ”nærmest symptomfri” og ”nærmest restituert”. Vannlatingen ble av legen 
beskrevet som nærmest normal, og det ble angitt at plagene gradvis rettet seg. Ryggplagene 
var også i ”god bedring”. I perioden etter friskmeldingen og frem til 17.03.2005 var det knapt 
et notat i legejournalen. Deretter hadde skadelidte 17.03.2005 en episode med ufrivillig avfø-
ring og påfølgende smerter i korsrygg, sete og venstre lår. Etter denne episoden kom hun seg 
ikke av plagene slik hun hadde gjort høsten og vinteren 2004.  
 
Dr. Kirkeby skriver om brosymptomkriteriet i sin erklæring at den samlede medisinske do-
kumentasjonen er mest forenlig med at skadelidtes ryggsmerter og vannlatingsproblem bedret 
seg utøver høsten 2004, og at hun var i betydelig bedring og nærmest symptomfri ved årsskif-
tet 2004/2005. Avføringsproblemet samt et vedvarende vannlatingsproblem opptrådte i for-
bindelse med en ny episode med akutte ryggplager i mars 2005, nesten syv måneder etter ska-
den. Dr. Kirkeby mente derfor at det var mindre sannsynlig at de aktuelle symptomene har 
vært vedvarende etter dette tidspunktet.  
 
Dr. Stanghelle la til grunn at skadelidte aldri hadde vært bra av plagene, selv om det hadde 
vært et noe svingende forløp. Skadelidte forklarte at hun hadde problemer med blære- og av-
føringsinkontinens også i perioden da hun var friskmeldt i 2004/2005, og at bedringen skyld-
tes at hun fikk bedre kontroll på hvordan bukpresse og kateter virket.  
 
Selv om skadelidte i følge sin forklaring ikke hadde vært fullstendig frisk, la tingretten til 
grunn, basert på den medisinske dokumentasjonen, at det var en betydelig bedring i hennes 
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tilstand. Dermed kunne verken ryggsmerter, blære- eller avføringsproblemer anses å ha ved-
vart sammenhengende fra tiden etter fallet og inn i en kronisk senfase. Tingretten fant at det 
ikke var sannsynliggjort at kriteriet om brosymptomer var oppfylt.  
 
I LB-2012-3141 av 20.06.2013 om brosymptomkriteriet uttalte lagmannsretten at de nedteg-
nelser som ble foretatt fra medisinsk hold, tilsa at skadelidte hadde et sykdomsforløp med 
lengre symptomfrie perioder, helt fra slutten av september 1993. Også den sakkyndige var av 
den oppfatning at legejournalene måtte forstås slik at skadelidte bare hadde noen forbigående 
nakkeepisoder etter ulykken i 1993 og frem til 2005, og ingen sammenhengende nakkeplager. 
Skadelidte hadde en rekke legebesøk, der nakken ikke ble nevnt. Legejournalene viste at han 
oppsøkte lege, også for mer bagatellmessige forhold som forkjølelse. Etter en samlet vurde-
ring fant lagmannsretten at vilkåret ikke var sannsynliggjort i denne saken. 
 
LE-2014-56866 av 08.12.2014 uttalte lagmannsretten at det ikke kunne leggs vekt på at det 
var enkelte korte perioder hvor det ikke forelå journalnotater eller annet som bekreftet skul-
dersmertene. Det var plagene i arm/hånd/håndledd som var dominerende i perioden etter 
ulykken. Journalnotater fra fysioterapeut bekreftet imidlertid at skadelidte hadde hatt vedva-
rende smerter i skulderen denne perioden. At det ikke var gjort kliniske funn var ikke avgjø-
rende. Basert på skadelidtes egen forklaring og fremlagte dokumenter kom lagmannsretten til 
at skulderplagene var ”maskert” av de mer fremtredende hånd- og håndleddsmertene de første 
ukene og månedene etter arbeidsuhellet. Det ble ikke ansett for avgjørende at skadelidte i pe-
rioder etter ulykken hadde vært i fullt arbeid, ettersom hun jevnlig hadde tatt sterke smertestil-
lende medisiner og fikk tilrettelagte arbeidsoppgaver. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort 
at skadelidte ikke på noe tidspunkt etter ulykken og frem til den kroniske fasen var helt frisk 
fra skulder- og nakkesmerter, og at hun i hele perioden etter ulykken hadde vedvarende skul-
derplager. Brosymptomkriteriet ble ansett oppfylt.  
 
I TINTR-2014-111608 av 14.01.2015 kom retten til at nakkeplagene ble verre i perioder hvor 
skadelidte opplevde psykiske og emosjonelle påkjenninger. På bakgrunn av forverringen og 
den atypiske sykdomsutviklingen ved at plagene varierte mye over tid kom retten til at bro-
symptomkriteriet ikke var oppfylt. Det fremgår av denne avgjørelsen at den normale utvikling 
av bløtdelsskader i nakken er at smertene og plagene er sterke i akuttfasen, og at de deretter 
avtar, jf. Ask. For mange vil plagene forsvinne etter hvert som skaden heles, men for noen blir 
smertene eller plagene kroniske etter å ha stabilisert seg på et jevnt nivå. En ”utviklingskurve” 
for smerter og plager hvor disse først blir mindre, for deretter å forverre seg, reduserer sann-
synligheten for at plagene skyldes ulykken.  
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Se også vedlegget Domsårene 2012–2015 som illustrerer hvordan brosymptomkriteriet er 
anvendt på bløtdelsskader. Her ser man at domstolene ofte vurderer brosymptomkriteriet ved 
andre bløtdelsskader enn nakkesleng. 
 
4.4.5 Vurdering 
Brosymptomkriteriet må etter dette diskuteres grundig i hver enkelt sak. Personer som unnla-
ter å oppsøke helsevesenet for mer bagatellmessige forhold vil kunne ha en god prognose – 
brosymptomene vil lettere kunne anses adekvate ift. skadehendelsen. Det vil kunne slå mot-
satt ut dersom den enkelte oppsøker helsevesenet for mer bagatellmessige forhold.93 
 
Praksis viser at brosymptomkriteriet anvendes i de tilfeller hvor det passer, og at kriteriet ofte 
blir diskutert grundig i hver enkelt sak. Dette kan tale for at kriteriet bør oppstilles som et fast 
vilkår. Det vil imidlertid kunne foreligge store individuelle forskjeller alt etter hva slags ska-
detype det er tale om. F.eks. kan artrose i ledd gi symptomfrie perioder på måneder eller år.94 
Fra et medisinsk synspunkt bør man derfor være varsom med å oppstille dette som et fast kri-
terium for alle typer bløtdelsskader.  
 
4.5 I hvilken utstrekning kan forenlighetskriteriet anvendes på andre 

bløtdelsskader enn nakkesleng? 
 
4.5.1 Nærmere gjennomgang av det fjerde vilkåret – et sammensatt kriterium 
For de aller fleste pasienter vil en bløtdelsskade i nakken etter en nakkeslengskade heles. Det 
er imidlertid kjent at en mindre andel av de nakkeslengskadde får varige helseplager. Det an-
tydes at 3–5 % får akutte plager, mens det antydes at bare 0,3–0,5 % får så store plager at de 
faller ut av arbeidslivet.95 Dermed blir spørsmålet i nakkeslengsaker ofte hvorvidt skadelidte 
hører til den lille gruppen pasienter som har fått varige plager som følge av en bløtdelsskade i 
nakken uten nevrologiske funn, eller om hans plager – og arbeidsuførhet – skyldes andre for-
hold. Svaret beror på hva retten finner å være mest sannsynlig. 
 
Problemet ved bløtdelsskader i nakken er at de symptomer som er assosiert med nakkeskader 
er de samme symptomene som ofte kan oppstå spontant, uten noen påviselig årsak, og som er 
ganske vanlige i befolkningen. Derfor kan årsaken til slike plager være svært sammensatte og 
svært vanskelig å fastlegge, noe Ask illustrerer.  
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95 Nordal (16.11.2015) 
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Forenlighetskriteriet 
Forenlighetskriteriet går ut på at smertene ikke kan ha andre årsaker. Dvs. at smertene må 
være forenlig med det man vet (allmenn akseptert viten) om nakkesleng, og heller ikke kunne 
forklares ut fra andre sykdommer pasienten lider av. Det fremgår ikke eksplisitt, men dette 
vilkåret anviser en helhetsvurdering. Skadeutviklingen og skadeomfanget må stemme overens 
med en skadebiologisk forklaringsmodell. Det gjelder for det første for plagenes art. F.eks. er 
kriteriet normalt oppfylt hvis skadelidte har vond og stiv nakke fra akuttfasen, og noe tid 
fremover, til forskjell fra plager man ikke forbinder med nakkeslengmekanisme i en tidlig 
fase (som f.eks. lammelser som opptrer sent i forløpet). For det andre må man vurdere tidsdi-
mensjonen. I Lie uttalte professor Nordal at symptomer som først oppstår måneder eller år 
etter ulykken ikke er forenlig med det man vet om nakkeslengskader. I den helhetlige drøftel-
sen av om skadelidte har et forenlig sykdomsbilde, inngår dermed en vurdering av om skade-
lidte følger en traumatologisk plausibel symptomutvikling.96  
 
Det generelle kravet om et forenlig sykdomsbilde forutsetter at vurderingen bygger på oppda-
tert medisinsk forskning, som oppfyller kvalifikasjonskravet ”allment akseptert medisinsk 
viten”. Dette ”ajourføringskravet” ligger ”innbakt” i det fjerde Lie-kriteriet, selv om det ikke 
fremgår uttrykkelig. Kjelland legger til grunn at forenlighetskriteriet inneholder et slags dy-
namisk revisjonsvilkår, i den forstand at ”innholdet i de enkelte Lie-kriteriene må tolkes i lys 
av nyere forskning”.97 Synspunktet ses eksplisitt i nyere rettspraksis som Ask. Førstvoterende 
poengterte i avsnitt 34 at ”[d]ersom nyere forskning tilsier at nakkeslengskader bør bedømmes 
annerledes enn det som tidligere er lagt til grunn, må kursen justeres i tråd med dette”. Denne 
presiseringen refererer til de fire spesifikke beviskriteriene, og samsvarer med de generelle 
erstatningsrettslige prinsipper, se P-pilledom II, s. 70, om at årsaksvurderingen skal foretas ut 
fra kunnskapen på domstidspunktet. Dette har fortsatt gyldighet og innebærer at man til en-
hver tid, også etter Ask, må være åpen for kursjusteringer etterhvert som medisinsk forskning 
vinner nye innsikter (som oppfyller kvalifikasjonskriteriet ”allment akseptert medisinsk vi-
ten”). Særlig er det viktig å være oppmerksom på dette når den medisinske vitenskapen ennå 
befinner seg i en ”letefase”.98 
 
I den nærmere vurderingen av forenlighetskriteriet må man se sammenhengen med de øvrige 
undervilkårene, som begge omhandler avgrensninger mot andre årsaker.99 
 
 
                                                
96 Kjelland (2014) pkt. 7.3.4.2 
97 Kjelland (2008) s. 363 
98 Kjelland (2014) pkt. 7.3.4.2 
99 ibid 
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Inngangsinvaliditet 
Det må avgrenses mot plager som har oppstått før ansvarshendelsen. Plager som var til stede 
allerede før uhellet utgjør skadelidtes inngangsinvaliditet, som ikke står i logisk årsakssam-
menheng med traumet. Denne inngangsinvaliditeten oppfyller verken det erstatningsrettslige 
eller det medisinske årsakskravet. Det sentrale og ofte avgjørende bevismidlet for å belyse 
skadelidtes sykehistorikk er den medisinske dokumentasjonen fra før ulykken. Også her veier 
begivenhetsnære bevis tungt. Legejournaler vil her være relevant, men også vitners og skade-
lidtes egen forklaring kan telle med i bevisvurderingen, selv om de ofte vil ha begrenset 
vekt.100  
 
Forløpskriteriet/andre årsaker 
Det tredje delvilkåret i det fjerde Lie-kriteriet anviser et krav om at man må kunne utelukke 
andre mer sannsynlige årsaker enn ansvarshendelsen. At det må avgrenses mot etterfølgende, 
ikke ansvarsbetingende årsaker kom til uttrykk i Lie og ble videre presisert i Ask, der kob-
lingen mot brosymptomkriteriet tydeliggjøres. Det må altså foreligge et normalt sykdomsfor-
løp for å konstatere faktisk årsakssammenheng mellom traumet og skaden. Kjelland kaller 
dette for ”forløpskriteriet”.101  
 
I vurderingen av forløpskriteriet bygde Høyesterett på følgende resonnement i Ask, avsnitt 48: 
Det vanlige er at skadelidte har de kraftigste symptomene de første dagene etter ulykken 
(akuttfasen), for deretter å bli gradvis bra eller få smertene stabilisert på et lavere nivå enn i 
akuttfasen. Dersom sykdommen følger et normalforløp, og de øvrige kriteriene er oppfylt, 
anses skaden for å være forårsaket av ansvarshendelsen. Får skadelidte en utvikling hvor 
smertene blir verre uker eller måneder etter ulykken, eller de oppstår i andre deler av kroppen, 
betraktes dette derimot ikke som forenlig med at skaden skyldes en bløtdelsskade. Hvis syk-
domsforløpet på denne måten avviker fra et traumatologisk plausibelt forløp, anses plagene 
for å ha andre årsaker, og den påståtte skadevolderen må frifinnes. Etter dette må det altså 
foretas en sammenligning der normalforløpet danner en slags ”målestokk” for om den konkre-
te sykdomsutviklingen oppfyller forenlighetskriteriet. Til et slikt utgangspunkt kommer imid-
lertid viktige presiseringer og nyanser. 102  
 
4.5.2 Synspunkter i juridisk litteratur 
Problemet med forenlighetskriteriet i konkrete saker er at ikke alle skadelidte følger de samme 
utviklingslinjer. Individuelle variasjoner kan foreligge, og slike variasjoner må hensyntas for å 
oppnå en riktig rettsanvendelse. Det minste avvik fra ”normalforløpet”, i betydningen det 
                                                
100 Kjelland (2015) s. 110 
101 Kjelland (2015) s. 111 
102 ibid 
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sykdomsforløpet som gjelder for de fleste, er ikke uten videre ekskluderende for at det fore-
ligger årsakssammenheng i den konkrete saken.103 Videre kan bl.a. sensitisering være en rele-
vant forklaring på at forverring kan oppstå. Med sensitisering menes ”forstyrrelser i nevro-
muskulære kontrollmekanismer og/eller endringer i hjernen og ryggmargens oppfatning og 
bearbeiding av smerteimpulser”.104 Bl.a. i rapporten ”Nakkeslengassosierte nakkeskader” er 
det påpekt at ”sensitisering regnes som en av de viktige mekanismer for opprettholdelse og 
kronifisering av ulike smertetilstander, ikke bare etter nakkesleng”.105 Ved sensitisering vil 
smerte generere sterkere smerteopplevelse over tid. Det har imidlertid vært omdiskutert hvor-
vidt sensitisering er en mulig årsak til kroniske plager. I følge Dr. Stovner har man ingen gode 
holdepunkter for at denne mekanismen er operativ ved nakkesleng. Avvik fra ”normalforlø-
pet” kan ha sammenheng med den etterfølgende håndtering av plagene, f.eks. langvarig bruk 
av nakkekrage, hyppig bruk av smertestillende medikamenter, eller injeksjoner av lokalbedø-
vende medisin. Det er dokumentert at nakkekrage kan ha en slik effekt, og det er velkjent at 
smertestillende medisin kan gi bl.a. kronisk hodepine som bivirkning.106  
 
Som drøftelsen ovenfor viser, kan det være variasjoner i hva som utgjør et ”traumatalogisk 
plausibelt sykdomsforløp”, og at dette beror på en konkret medisinskfaglig vurdering av den 
enkelte skadelidte.107 
 
4.5.3 Medisinske synspunkter 
Når det gjelder overføringsverdien til delvilkåret om inngangsinvaliditet, må det diskuteres 
hvorvidt den enkelte bløtdelsskade bare er en del av en tilstand som eksisterer før ulykken, 
eller om det faktisk foreligger en ”ny skade”. Dersom vedkommende har en inngangsinvalidi-
tet vil nok dette kriteriet være relativt likt for ulike typer bløtdelsskader.108  
 
Et ”normalt gjennomsnittlig” forløp er en gradvis bedring av plagene i løpet av dager eller 
uker – inntil symptomfrihet. Men en liten prosent får varige kroniske smerteplager og stivhet 
av varierende grad. Man tror at den underliggende biologiske mekanismen er dannelse av 
arrvev pga. blødningen, med sekundær irritasjon av nervestrukturer og muskelspenninger. Et 
meget viktig prinsipp er at man ikke har et lengre symptomfritt intervall før man får smerter 

                                                
103 Kjelland (2015) s. 112  
104 ibid 
105 Kjelland (2015) s. 112 og Amundsen, Finset, Hagen m.fl. (2006) s. 10 
106 Kjelland (2015) s. 113 
107 Kjelland (2015) s. 114–115 
108 Glott (27.10.2015) 
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på ny, noe som er vanskelig å forklare rent biologisk, og forløpet skal som kjent etter krite-
rium fire være forenlig med et vanlig forklarlig forløp ifølge traumelæren.109 
 
Når det gjelder forenlighetskriteriets overføringsverdi til andre bløtdelsskader må det i så fall 
tilpasses den enkelte skadetypen for det området på kroppen som er involvert. Nakken er me-
get komplisert, og man kan ofte ikke si hva som faktisk er årsaken til plagene. Ved bløtdels-
skader andre steder på kroppen kan det i noen tilfeller være enklere å ta stilling til hva som 
faktisk har skjedd.110 På den annen side er det oppstilt klare medisinske kriterier og et klart 
symptombilde som må være oppfylt for at det skal foreligge årsakssammenheng ved en nak-
keslengskade. Ved andre bløtdelsskader vil det kunne foreligge et mer komplisert årsaksbilde 
enn ved nakkeslengskade etter en trafikkulykke. Dette vil gjøre det vanskelig å anvende de 
samme kriterier på andre bløtdelsskader.111 
 
Problemet med forløpskriteriet knytter seg særlig til samvirkende og konkurrerende årsaker. 
Dette er et svært komplisert tema. Utfordringen her er at bløtdelsskader som oppstår forskjel-
lige steder i kroppen vil ha ulike konsekvenser alt etter hvor på kroppen skaden har oppstått. 
Enkelte kan bli veldig plaget, f.eks. inneholder nakke og rygg kompliserte strukturer som 
igjen inneholder mye nervevev som kan påføre smerteplager. Disse to områdene skiller seg 
f.eks. fra en knokkel- eller kneskade. Noe annet er at skade i bl.a. ledd som bærer mye vekt 
som i f. eks et kne vil kunne være svært belastende for den det gjelder. På den annen side vil 
plagene kanskje bli mindre hvis det dreier seg om en bløtdelsskade et sted på kroppen som 
ikke er mye brukt, som tåler mye, eller som ikke belaster så stor vekt. Dersom man skal an-
vende dette kriteriet på andre bløtdelsskader enn nakkesleng vil det derfor være viktig at man 
ikke bruker dette kriteriet sjablongmessig (ukritisk/automatisk). Anvendelsen må tilpasses det 
området på kroppen som er involvert.112  
 
Det fjerde Lie-kriteriet er rimelig anvendbart på nakken. Gjelder det derimot andre deler av 
ryggen, er den veldig utsatt for degenerasjon som f.eks. isjas, lumbago og lignende. Slik de-
generasjon kan starte allerede i 20-års alderen. Ved skader på deler av ryggen er det nok en 
risiko for å blande sammen degenerasjoner og skade som årsak. Nakkeplager er vanlig i be-
folkningen, men det er ikke like stor risiko for å blande sammen årsakssammenheng og dege-
nerasjon når det gjelder nakkesleng.113  
 

                                                
109 Stanghelle (25.10.2015) 
110 Glott (27.10.2015) 
111 ibid 
112 ibid 
113 Nordal (30.10.2015) 
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4.5.4 Rettspraksis om forenlighetskriteriets overføringsverdi 
I TOSLO-2012-73519 uttaler den medisinske sakkyndige Dr. Kirkeby om forenlighetskrite-
riet at man basert på erfaring med skader generelt, må legge til grunn at det ved de aller fleste 
skader kommer akuttsymptomer, som deretter vil bli bedre etter hvert. Unntak fra dette kan 
tenkes ved f.eks. en utvikling av prolaps, men da har man et objektivt funn som kan påvises 
med MR eller andre undersøkelser. Dersom vedvarende smerter kan tilskrives en skadehen-
delse, må de i følge Dr. Kirkeby ha vært der helt siden skaden, dvs. slik at hvis pasienten blir 
bra og så senere får nye plager, så er det en annen medisinsk årsak til plagene enn skadehen-
delsen. Det karakteristiske forløpet etter en skade av nervevev, muskelvev eller annet vev er 
at symptomene er på sitt sterkeste når skaden skjer og de nærmeste dagene etter skaden. Der-
etter vil det komme en bedring og en tilhelingsfase fram til helbredelse, eller en stabil skade-
følge. Ved totale nerve- eller ryggmargsskader med utslukket funksjon er det ingen endring av 
nervefunksjonen i tiden etter skaden, men i de fleste tilfelle hvor det er en delvis nerveskade, 
tilkommer det en markert funksjonsbedring i løpet av de første ukene etter skaden. Senere 
forverringer må skyldes andre forhold enn skaden. Dr. Kirkeby skrev om forenlighetskriteriet 
i sin erklæring at det i skadelidtes tilfelle utviklet seg symptomer som kunne henlede opp-
merksomheten på en nerveskade først 8–10 dager etter skadehendelsen. Det tilkom så akutte, 
kraftige og senere vedvarende symptomer syv måneder etter ulykken. Det aktuelle sykdoms-
forløpet var ikke forenlig med en traumatisk skade av ryggmarg, nerverøtter eller nerver ut til 
den aktuelle del av kroppen. 
 
Dr. Nordal forklarte seg tilsvarende som Dr. Kirkeby om dette i samme sak, og uttalte at det 
som går igjen ved traumer som skader vev er mest symptomer i starten, og deretter gradvis 
bedring eller eventuelt stabilisering. Det er stor enighet innen medisinen om den traumatolo-
giske utviklingen av symptomkomplekser, og at det er unntaksvis at dette manifesterer seg 
mange år etter et uhell. Dr. Nordal la til grunn at skadelidte var tilnærmet frisk ved årsskiftet 
2004/2005, og at hun deretter plutselig ble dårligere i mars 2005. Han mente at slike sving-
ninger passet bedre med at hennes plager skyldtes en naturlig tilstand eller eventuelt psykiske 
mekanismer enn et traume. Ifølge Nordal ville en traumatisk årsak være veldig uvanlig eller 
nærmest umulig med et slikt vekslende forløp som skadelidte har hatt. 
 
I denne saken var Dr. Stanghelle uenig med de to andre sakkyndige. Han sa i sin forklaring i 
tingretten at skadelidte hadde et litt mer svingende forløp, men at det kan være slik ved vann-
latingsproblematikk. Han oppfattet sykdomsbildet som forenlig med skademekanismen. ting-
retten la til grunn Dr. Kirkeby og Dr. Nordals grundige vurderinger på dette punktet, og fant, 
basert på deres uttalelser, at skadelidtes sykdomsforløp ikke kunne anses forenlig med medi-
sinsk viten om skademekanismen ved lignende skader. Kravet om forenlig sykdomsforløp var 
ikke oppfylt i saken.  
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I LE-2014-56866 av 08.12.2014 uttalte lagmannsretten at de ikke kunne legge nevneverdig 
vekt på at det var påvist meget sparsomme slitasje-/aldersforandringer. Det ble dermed lagt til 
grunn at skadelidtes plager i skulder- og nakkeregion var forenlig med den ulykken hun ble 
utsatt for, og var således i tråd med et traumatologisk plausibelt forløp. Lagmannsretten la til 
grunn at skadelidte ikke hadde noen inngangsinvaliditet. Det fremgikk riktignok av tidligere 
journalnotater at skadelidte forut for ulykken hadde skulder- og nakkeplager, men at disse 
bare vedvarte i noen få måneder. Lagmannsretten fant forløpskriteriet oppfylt. 
 
4.5.5 Vurdering 
Med bakgrunn i den overnevnte drøftelsen vil nok ikke kriteriene om inngangsinvaliditet og 
forløpskriteriet være særlig problematiske å anvende på andre bløtdelsskader. Det er i praksis 
ikke noe skarpt skille mellom de rettslige vurderingene under disse delvilkårene, og vilkårene 
for rettslig årsakssammenheng for så vidt mange av de samme momentene inngår begge ste-
der.  
 
Forenlighetskriteriet er vanskeligere. Det vil bero på en medisinskfaglig vurdering hvorvidt de 
etterfølgende plager er forenlig med den aktuelle bløtdelsskade. Fra et medisinsk synspunkt 
må også dette kriteriet brukes med stor varsomhet på andre bløtdelsskader enn nakkesleng. 
Rent medisinsk vil det foreligge en såpass sammensatt ”flora” av symptomer at det kan være 
vanskelig å påvise hva som faktisk er forenlig med den aktuelle typen bløtdelsskade. Etter 
dette anses det for lite hensiktsmessig å oppstille kriterium nummer fire som er fast vilkår ved 
årsaksvurderingen. 
  
4.6 I hvilken utstrekning kan Lie-kriteriene anvendes på andre 

bløtdelsskader enn nakkesleng? 
I det følgende skal det foretas en samlet vurdering av hvorvidt Lie-kriteriene er anvendelige 
på andre bløtdelsskader enn nakkesleng. Det vil bli vist til synspunkter i juridisk litteratur, 
medisinske synspunkter, eksempler fra rettspraksis og noen generelle juridiske synspunkter.  
 
4.6.1 Synspunkter i juridisk litteratur 
For saker som angår påståtte nakkeslengskader har Høyesterett sluttet seg til den trinnvise 
fremrykkingen som Lie-kriteriene innebærer. De fire kriteriene innebærer en oppdeling av 
bevistemaet. Morten Kjelland skriver at oppspaltingen kan forenkle bevisvurderingen, fordi 
rettsanvenderen kan foreta en etappevis tilnærming til et vanskelig årsaksspørsmål.114  
 

                                                
114 Kjelland (2008) s. 364 
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Morten Kjelland har analysert underrettspraksis (ca. 1300 underrettsdommer i 2008) som vi-
ser at Lie-kriteriene i mange tilfeller har blitt anvendt på andre skadetyper og skademekanis-
mer enn nakkeslengskader, herunder også andre bløtdelsskader. Analysene viser også at dom-
stolene har foretatt en vanlig bevisvurdering i enkelte tilfeller. Ved vurderingen av Lie-
kriterienes overføringsverdi til andre skadesituasjoner må dette, etter Kjellands syn, avgjøres 
ut fra en konkret medisinskfaglig vurdering. I denne retning går også Nordal i muntlig medde-
lelse til Kjelland i 2008, der han tilføyer at man må akseptere at det er vanskelig å oppstille 
faste kriterier for årsaksvurderingen.115 Nakkeprolaps bekrefter en slik tilnærming til debatten 
om kriterienes anvendelsesområde.116 
 
Selv om systematikken i Lie-kriteriene kan anvendes på andre bløtdelsskader enn tradisjonelle 
nakkeslengskader, må innholdet i de enkelte kriteriene tilpasses ut fra den konkrete skadesi-
tuasjonens egenart. Kjelland skriver at ”denne typen innholdsmessige justeringer av vurde-
ringspunktene, må skje i lys av allment akseptert viten”.117 
 
Kjellands analyser av underrettsdommer viser at Høyesteretts klargjøring i Nakkeprolaps har 
bidratt til en kursjustering i domstolenes anvendelse av Lie-kriteriene i saker som gjelder an-
net enn nakkesleng. Dette vises ved at retten tydeligere enn i eldre dommer, ut fra et medi-
sinskfaglig perspektiv drøfter om – og i så fall på hvilken måte – Lie-kriteriene er overførbare 
til skadetypen/skademekanismen i den foreliggende saken.118 
 
Kjelland presiserer videre at den strukturelle tilnærmingen ved å oppstille en trinnvis tilnær-
ming for årsakssammenhengen, kan ha et videre nedslagsfelt enn ved påståtte nakkeslengska-
der. En annen sak er at innholdet i de fire kriteriene må fastlegges i lys av den konkrete skade-
typen. Også dette beror på en medisinsk faglig vurdering.119 
 
Videre må Lie-kriteriene tolkes og anvendes slik at de ikke kommer i ”konkurranse”, eller i 
verste fall konflikt, med betingelseslæren, prinsippet om fri bevisvurdering og overvektsprin-
sippet.120  
 
For det første er utgangspunktet for årsaksvurderingen klart: Bevistemaet er om ansvarshen-
delsen har vært en nødvendig betingelse for skaden, vurdert ut fra hva som anses sannsynlig 

                                                
115 Kjelland (2015) s. 116 
116 Kjelland (2008) s. 371 
117 Kjelland (2015) s. 117 
118 Kjelland (2008) s. 372 
119 ibid 
120 Kjelland (2015) s. 119 
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basert på en fri bevisvurdering (hvor skadelidte har bevisbyrden). Lie-kriteriene uttrykker og 
anviser medisinsk-faglige vurderingspunkter, og innebærer ingen endring i de juridiske ut-
gangspunktene for årsaksvurderingen. Selve bevisvurderingen kan imidlertid være vanskelig, 
og nakkeslengskader, og saker om vanskelig konstaterbare bløtdelsskader er egnet til å vise at 
medisinsk sakkyndighet og medisinske kriterier kan ha betydning for den erstatningsrettslige 
bevisvurderingen.121  
 
For det andre, og som påpekt flere ganger tidligere i denne oppgaven, er bevisvurderingen en 
juridisk oppgave – selv om juristene oftest er avhengige av å støtte seg til medisinsk sakkyn-
dige. Bevisvurderingen kan følge to sett med regler. Den ene innebærer en alminnelig bevis-
vurdering, herunder prinsippet om fri bevisvurdering. Den andre følger de presiserte ”bevis-
reglene” oppstilt i Lie og Ask. Kjellands analyser av domsmaterialet viser at det er tendenser 
til at domstolene tolker og anvender Lie-kriteriene, særlig kriteriene om akutt- og brosym-
ptomer, på en måte som gjør at man kan spørre om bevisbedømmelsen stemmer overens med 
prinsippet om fri bevisvurdering. Kjellands analyser viser en noe ulik rettsanvendelse, som 
grovt kan deles i to hovedretninger. Den ene fokuserer bare på det som kan utledes av medi-
sinsk dokumentasjon, mens den andre er åpen for å trekke inn også andre bevismidler. Det 
følger av tvl. § 21-2, 1. ledd om fri bevisvurdering at utgangspunktet er at medisinsk doku-
mentasjon ikke er enerådende. Også andre bevis enn medisinsk dokumentasjon kan være rele-
vante. Lie-kriteriene må tolkes og anvendes slik at de ikke kommer i konflikt med alminnelige 
bevisprinsipper.122  
 
Kjelland setter videre opp en alternativ modell for Lie-kriteriene. Han mener at forenlighets-
kriteriet bør oppstilles som det første kriteriet, for å fremheve behovet for kursjustering ut fra 
nyere medisinsk forskning. På denne måten hevder han at forenlighetskriteriet vil danne en 
slags overbygning for de andre kriteriene. Dette vil fremheve at man står overfor en helhets-
vurdering, og at innholdet i kriteriene må oppdateres i takt med allment akseptert viten. Kjel-
land hevder likevel at den opprinnelige trinnfølgen av Lie-kriteriene vil gi den mest hensikts-
messige systematikken for årsaksvurderingen i praktisk saksbehandling.123  
 
4.6.2 Medisinske synspunkter 
I saker som gjelder bløtdelsskader er ofte de medisinske sakkyndige uenige i sine konklusjo-
ner. Det er også en god del uenighet innen legevitenskapen om bruken av Lie-kriteriene.124  
 
                                                
121 ibid 
122 ibid 
123 ibid  
124 Glott (27.10.2015) 
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Lie-kriteriene er i praksis – fra medisinsk side – allerede i bruk for bløtdelsskader generelt, 
ikke bare ved nakkeslengskader.125 Ask medførte nok en presisering av Lie-kriteriene, som av 
noen ble oppfattet som en innstramming i skadelidtes disfavør.126  

 
I prinsippet kan bløtdelsskader skje i alt bløtvev i kroppen, men det er særlig leddnære struk-
turer som er følsomme, eksempelvis skulder, kne, ankelledd samt korsryggen. Dr. Stanghelle, 
som var en av de medisinske sakkyndige i Ask, mener at de fire Lie-kriteriene kan brukes i 
forbindelse med bløtdelsskader overalt i kroppen og ved ulike skademekanismer. Klemskader 
er inkludert i dette. Han konkluderer etter sin vurdering med at Lie-kriteriene ikke er binden-
de, men retningsgivende, og at de er gode arbeidsmetoder for å bedømme årsakssammenheng 
ved alle typer bløtdelsskader.127  
 
Lie-kriteriene bør ikke umiddelbart legges til grunn – i hvert fall ikke på tilsvarende måte som 
ved nakkeslengskader – dersom det er tale om en annen type bløtdelsskade enn i nakken. I 
den grad kriteriene er anvendt på tilsvarende måte som ved nakkeslengskader, kan man argu-
mentere for at bløtdelsskader i andre deler av ryggsøylen kan være egnet for en vurdering 
etter Lie-kriteriene. Ryggen inneholder på samme måte som nakken mye nervevev som kan gi 
smertesymptomer. De samme kumulative vilkårene kan imidlertid ikke være oppfylt på sam-
me måte. Hvis man likevel velger å legge kriteriene til grunn også for andre bløtdelsskader 
må man være varsom.128  
 
Dr. Nordal mener at Lie-kriteriene må brukes med stor forsiktighet på andre typer skade enn 
bløtdelsskade i nakken etter en nakkeslengmekanisme. Det gjelder også skader på andre deler 
av virvelsøylen. Særlig lenderryggen er vanskelig å vurdere, ettersom den for det første er 
utrolig sterk til å motstå traumer, og for det andre fordi den er svært utsatt for naturlig degene-
rasjon.129  
 
Fra et medisinsk synspunkt kan man gjerne prøve hvorvidt Lie-kriteriene kan passe på en an-
nen bløtdelsskade. I så fall må de individualiseres i aller høyeste grad. F.eks. vil det være enk-
lere å vurdere nakken enn skade på indre organer som milten og lungene.130  
 

                                                
125 Se til illustrasjon LB-2012-48033: To av tre medisinske sakkyndige mente at man kunne ta utgangspunkt i 

Lie-kriteriene uten å anvende de slavisk.  
126 Stanghelle (25.10.2015) 
127 ibid 
128 Glott (27.10.2015) 
129 Nordal (26.10.2015) 
130 Nordal (30.10.2015) 
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Det er åpenbare svakheter ved disse kriteriene som man må være klar over. Et eksempel er at 
det finnes en type smertetilstand som heter komplekst regionalt smertesyndrom. Denne til-
standen innebærer at det oppstår smerter hos noen få etter brudd eller bløtdelsskader. Det 
skyldes ofte et traume mot en ekstremitet (arm eller bein). Problemet med denne tilstanden er 
at symptomene som regel ikke kommer med en gang. De dukker ofte opp flere uker eller må-
neder etter en hendelse. Det vil dermed være sparsomme symptomer i akuttfasen, men som 
deretter kan øke i betydelig grad. Dette vil være et eksempel på en tilstand som vil være vans-
kelig å putte inn under kriteriene og hvor det traumatiske forløpet ikke er så klart som etter de 
kumulative Lie-kriteriene.131 
 
4.6.3 Rettspraksis 
Nedenfor vil jeg redegjøre for noen utvalgte dommer for å illustrere domstolenes anvendelse 
av Lie-kriteriene. Se vedlegget Domsårene 2012–2015 for en nærmere analyse av hvordan 
domstolene har anvendt kriteriene på andre bløtdelsskader. 
 
Spørsmålet om anvendelsen av Lie-kriteriene utenfor området de er fastsatt for, ble vurdert i 
Nakkeprolaps. Saken gjaldt spørsmålet om det var årsakssammenheng mellom en arbeids-
ulykke i form av et fall og en invalidiserende prolaps i nakken som ble påvist mer enn fire år 
senere. Høyesterett kom til, under henvisning til de medisinsk sakkyndige, at ulykken ikke var 
en nødvendig betingelse for nakkeprolapsen. Høyesterett avga prinsipielle uttalelser om be-
visbedømmelsen. I vurderingen av Lie-kriterienes overføringsverdi til saken, skriver først-
voterende i avsnitt 38 at det også i denne saken gjelder årsaksforhold knyttet til en nakkeska-
de. Det medisinskfaglige materialet som foreligger, viser at vurderingene om årsakssammen-
heng har klare likhetstrekk med kriteriene i Lie. Disse betingelsene er imidlertid utviklet med 
sikte på en annen diagnose enn skadelidtes. Videre fremgår det av samme avsnitt at det ikke 
ble fremlagt informasjon som viste noen internasjonal konsensus om sammenhengen mellom 
prolaps og et tidligere traume. Førstvoterende fant dermed at Lie-kriteriene ikke var direkte 
overførbare til årsaksvurderingen ved nakkeprolaps, og løste årsaksspørsmålet ut fra en al-
minnelig bevisvurdering. Retten drøfter ikke eksplisitt alle fire Lie-kriteriene. Den vektlegger 
imidlertid flere av vurderingspunktene i den konkrete bevisvurderingen. Dette fremgår av 
dommens avsnitt 38, hvor det uttales at det skal tas hensyn til: [1] ”om den aktuelle hendelsen 
kunne medføre den aktuelle skaden” (sml. skadeevnekriteriet), [2+3] ”om As symptomer ty-
der på sammenheng mellom fallet og prolapsen” (sml. kriteriene om akutt- og brosymptomer) 
og [4] ”om det er andre sannsynlige forklaringer på prolapsen” (sml. forenlighetskriteriet, 
særlig delvilkår 3).132 

                                                
131 Glott (27.10.2015) 
132 Kjelland (2015) s. 116 
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Nakkeprolaps og flere etterfølgende underrettsdommer fra de senere år viser at en trinnvis 
tilnærming som den Lie-kriteriene uttrykker, kan ha en plass i bevisvurderingen også ved 
andre bløtdelsskader fordi vurderingspunktene bygger på alminnelige traumatologiske prin-
sipper.133  
 
I LG-2007-48772 av 22.11.2007 fant lagmannsretten med støtte i Nakkeprolaps at det måtte 
skje en vanlig bevisvurdering hvor det måtte tas hensyn til om den aktuelle hendelsen kunne 
medføre den aktuelle skaden, om skadelidtes symptomer tydet på sammenheng mellom ulyk-
ken og hans senere lidelser og om det var andre sannsynlige forklaringer på hans plager. 
 
I LA-2011-149338 av 01.03.2012, som gjaldt ryggplager uttalte lagmannsretten at Lie-
kriteriene hadde overføringsverdi, selv om de ikke var direkte anvendelige.   
 

I TOSLO-2012-73519 av 11.01.2013 benyttet alle de tre medisinsk sakkyndige (Nordal, 
Stanghelle og Kirkeby) Lie-kriteriene i sine vurderinger av årsaksspørsmålet. Nordal la til 
grunn at vurderingen av årsakssammenheng i saken var svært parallell med nakkeslengtilfel-
lene, i det man vet at pasienten har plager, man har dårlig forståelse for hva slags tilstand det 
er medisinsk og at man mangler laboratoriedata. Tingretten la dette til grunn. De fant at Lie-
kriteriene klart var relevante for vurderingen av årsakssammenheng ved en slik form for mu-
lig bløtdelsskade som man sto overfor i denne saken, hvor det er mangel på objektive funn 
hos skadelidte. Saksøker anførte at kriteriene ikke var direkte overførbare, og viste bl.a. til at 
de ikke ble lagt til grunn i Nakkeprolaps. Den saken gjaldt imidlertid en prolaps, som er ob-
jektivt påvisbar og som dermed stiller seg annerledes medisinsk sett enn skadelidtes plager. 
Etter dette kom retten til at de fullt ut ville anvende Lie-kriteriene ved vurderingen av faktisk 
medisinsk årsakssammenheng. Retten understrekte samtidig at utfallet i årsaksvurderingen 
etter deres syn ville ha blitt det samme også etter en alminnelig bevisvurdering. 
 
I FinKN 2013-110 av 13.03.2013 gjaldt saken en person som var utsatt for arbeidsulykker  
25.02.2000, 03.05.2001 og 01.06.2001 og ble sykmeldt en kortere periode etter ulykkene i 
2001. Forsikrede ble igjen sykmeldt i 2008 pga. smerter i ryggen og deretter pga. fot/tå- og 
skulderplager. Finansklagenemda uttalte at for nakkeslengstraumer har rettspraksis stilt opp 
fire grunnvilkår for årsakssammenheng. Disse fire vilkårene må etter nemndas syn også danne 
utgangspunktet ved vurderingen av andre plager som skyldes bløtdelsskader. 
 

                                                
133 Kjelland (2015) s. 117 
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I LB-2012-48033 av 03.11.2013 gjaldt saken en skulderskade etter et fall. I denne dommen 
mente to av tre sakkyndige at det var medisinskfaglig grunnlag for å ta utgangspunkt i Lie-
kriteriene. De uttalte at det er det samme traumatologiske prinsippene som gjelder ved den 
type skade vedkommende hadde, som ved nakkesleng. Det var imidlertid ikke grunnlag for å 
anvende de fire kriteriene slavisk. Lagmannsretten la til grunn at årsaksspørsmålet måtte vur-
deres som i Nakkeprolaps, altså etter en alminnelig bevisvurdering. Retten presiserte at de 
anså det som usikkert hvorvidt kriteriene var fullt ut anvendelige i saken. På tross av dette, ble 
det likevel tatt utgangspunkt i Lie-kriteriene. 
 
LB-2011-56746 av 06.05.2014 gjaldt ryggplager hos en sykepleier etter at hun ”forløftet” seg 
på jobb. Ettersom det dreiede seg om bløtdelstraume, var partene enige om at spørsmålet om 
årsakssammenheng skulle bedømmes ut fra de fire Lie-kriteriene. Tilsvarende ble lagt til 
grunn i LE-2014-56866, som nevnt under rettspraksis ovenfor i kapittel 4.  
 
TINTR-2014-111608 av 14.01.2015 kom tingretten til at selv om skademekanismen i denne 
saken var noe annerledes enn i saker om nakkeslengskade ved bilulykker, var det naturlig å ta 
rettslig utgangspunkt i de kravene til årsakssammenheng som Høyesterett har oppstilt i saker 
om nakkesleng. 
 
TRR-2014-2197 av 06.02.2015 gjaldt ménerstatning ved yrkesskade. Spørsmålet var om det 
forelå årsakssammenheng mellom godkjent yrkesskade fra 1997 etter fall i slalåmbakke og 
skadelidtes etterfølgende plager med hodepine og muskel-/skjelettsmerter. Retten la til grunn 
at Lie-kriteriene også kunne anvendes på andre typer bløtdelsskader, og tok dermed utgangs-
punkt i dem ved årsaksvurderingen.  
 
LB-2012-3141 av 20.06.2015 ble skadelidte utsatt for det første uhellet 23.08.1993. Den 
17.11.1995 ble han utsatt for en ny hendelse, omtalt som lett nakkesleng. Skadelidte ble også 
utsatt for en påkjørsel bakfra 03.03.1999. Spørsmålet var om det forelå årsakssammenheng 
mellom arbeidsulykken i 1993 og skadelidte senere helseplager. Problemet var hvorvidt bro-
symptomkriteriet var oppfylt. Selv om arbeidsulykken i 1993 ikke medførte nakkesleng, var 
partene i saken enige om at det ved årsaksvurderingen skulle tas utgangspunkt i Lie-
kriteriene. Lagmannsretten var enige i dette ettersom det dreide seg om en bløtdelsskade i 
nakken uten objektivt konstaterbare biologiske funn.  
 
I Rambjør, LB-2014-195477 av 29.06.2015, ble skadelidte påført bl.a. skulderskade og nak-
keskade. Det var enighet om at man sto overfor en helt annen skademekanisme enn nakke-
sleng. Skadelidte ble påkjørt av en bil, ble kastet opp i luften og landet på høyre skulder og 
hode. Hun ble utsatt for et skadepotensial av en helt annen styrke og faregrad enn det som er 
vanlig ved nakkeslengskader. Hun ble innlagt på sykehus med objektive skader, spesielt 
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hodeskade og skulderskade. Lagmannsretten fant på denne bakgrunn at Lie-kriteriene ikke var 
bindende ved bevisvurderingen. Retten drøftet ikke alle Lie-kriteriene eksplisitt, men la vekt 
på flere av vurderingspunktene i den konkrete bevisvurderingen av skulderskaden og nakke-
skaden. 
 
4.6.4 Juridiske synspunkter 
De fire Lie-kriteriene har paralleller til de retningslinjene som trygdemedisinerne har benyttet 
i mange år – også før Lie-dommen i 1998 – for å vurdere årsakssammenheng ved bl.a. løse-
middelskader.134 
 
Rundskriv til folketrygdloven (ftrl.) §13-4135 fungerer som en veiledning for saksbehandlere 
og for leger som skal skrive sakkyndigerklæringer. Det er strengt tatt Lie-kriteriene som 
fremkommer av ftrl. § 13-4, 2. ledd bokstavene a til d, som her er anvendt på yrkessykdom-
mer.  
 
Ved ulykkesskade er det en konkret, umiddelbar skadefølge som vurderes. Ved yrkessykdom 
er dette vanligvis ikke tilfelle. Etter ftrl. § 13-4 er det ikke noe krav om at det har skjedd en 
arbeidsulykke eller en tidsavgrenset ekstraordinær påkjenning. Ofte oppstår yrkessykdommer   
som en følge av skadelig yrkespåvirkning over tid. I de sakene vurderes mengden av ulike 
typer av påvirkning, hvor lenge påvirkningen varte, og hvilken sykdomsutvikling dette har 
resultert i.136  
 
For at en yrkessykdom skal bli godkjent som en yrkesskade må man gjennom tre trinn i god-
kjennelsesprosedyren. Det første trinnet som må vurderes er hvorvidt den aktuelle påvirkning 
og/eller sykdom omfattes av opplistingen i forskriftene fastsatt etter ftrl. § 13-4, 1. ledd som 
angir hvilke sykdommer skal regnes som yrkessykdommer. Det andre trinnet er å vurdere om 
delvilkårene i bokstavene a, b og c i ftrl. § 13-4, 2. ledd er oppfylt. Trinn tre er å vurdere om 
det foreligger annen sykdom eller påvirkning som gir et mer nærliggende eller sannsynlig 
grunnlag for de aktuelle symptomer, jf. § 13-4, 2. ledd bokstav d. Alle delvilkår i 2. ledd må 
være oppfylt for at en sykdom skal kunne godkjennes fullt ut som yrkesskade. En sykdom kan 
delvis godkjennes som yrkesskade dersom delvilkåret i 2. ledd bokstav d ikke er oppfylt og 
yrkespåvirkning har bidratt til sykdomsutviklingen. Ved delvis godkjenning må vilkårene i a, 
b og c være oppfylt.137  
 
                                                
134 Nordal (30.10.2015) og Veiledning for leger (1984) s. 29 
135 Arbeids- og velferdsetaten (R13-00-L14) 
136 Arbeids- og velferdsdirektoratet (2015) 
137 ibid 
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Bokstav a i rundskrivet krever at det foreligger et karakteristisk sykdomsbilde, dvs. at den 
trygdede må ha et sykdomsbilde som er forenlig med det som i henhold til anerkjent medi-
sinsk viten er en typisk følge av den aktuelle yrkespåvirkning (forenlighetskriteriet og bro-
symptomkriteriet). Bokstav b, kravet om påvirkning i tid og konsentrasjon, samsvarer med 
kriteriet om at det må foreligge et adekvat traume. Enhver yrkesrelatert sykdom trenger en 
viss tid for å utvikles. Det er sjelden at det kan gis nærmere spesifiserte normer for hvor stor 
yrkesmessig eksposisjon som må til for å gi et visst resultat. Det har imidlertid i en viss grad 
vist seg mulig å sette opp minstegrenser for den yrkesmessige eksponering som må til for å 
forårsake en bestemt sykdom (skadeevnekriteriet). Avgjørelsen av spørsmålet om en skadelig 
påvirkning i tid og konsentrasjon har vært tilstrekkelig til å gi et visst sykdomsresultat, må tas 
på grunnlag av medisinsk skjønn ut fra den trygdedes yrkeshistorie. Videre må vilkåret alltid 
avgjøres konkret i den enkelte saken. Etter bokstav c, om at symptomene skal være oppstått i 
rimelig tid etter påvirkningen, må utviklingstiden (latenstiden) mellom den påberopte skadeli-
ge yrkespåvirkning og den trygdedes symptomer være i samsvar med hva som er medisinsk 
anerkjent. Latenstiden varierer sterkt fra sykdom til sykdom. Hva som er ”rimelig tid” må 
derfor vurderes konkret for hver enkelt sykdom og påvirkningsform (akuttsymptomkrite-
riet).138  
 
En grundig gjennomgang av vilkårene i ftrl. § 13-4 bokstavene a, b og c vil føre for langt i 
denne fremstillingen. Avsnittet ovenfor illustrerer imidlertid at Lie-kriteriene kan ha et an-
vendelsesområde også utenfor nakkeslengsaker. Dette gjelder imidlertid bare hvis kriteriene 
tilpasses den enkelte skadetype. Da må det foreligge noenlunde klare oppstilte symptomer, det 
må samsvare med forskning på når symptomene vanligvis oppstår, og man må være klar over 
hva som skal til for å oppfylle skadeevnekriteriet for den enkelte skadetype. Ved f.eks. løse-
middelskader er det alle som helst symptomer som er relevante, og det er heller ikke alle sen-
følger som kan være en konsekvens av en løsemiddelskade. Det må dreie seg om symptomer 
som man av erfaring vet vil være karakteristiske akuttsymptomer. Ved en løsemiddelskade vil 
symptomene bl.a. kunne være at vedkommende føler seg beruset og har abstinenser. Videre er 
det som et generelt medisinsk utgangspunkt anerkjent at det kreves omtrent 8 til 10 års på-
virkning av løsemidler før vilkåret i § 13-4, 2. ledd, bokstav b er oppfylt.  Det er også medi-
sinsk akseptert at yrkesbetingede løsemiddelskader ikke videreutvikles etter at de yrkesbe-
tingede påvirkninger har opphørt. Dersom symptomene på en påberopt løsemiddelskade opp-
står etter at den skadelige påvirkningen har opphørt, kan ikke disse anses for å ha ”oppstått i 
rimelig tid etter påvirkningen”.139  
 

                                                
138 Arbeids- og velferdsetaten (L13-00-L14) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (2015) 
139 Arbeids- og velferdsdirektoratet (2015) 
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Etter ftrl. § 13-4, 2. ledd bokstav d må det ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller 
påvirkning er årsak til symptomene. Dette delvilkåret har likhetstrekk med Lie-kriterium 
nummer fire om at det ikke må foreligge andre årsaker. Det er ikke uvanlig i yrkessykdoms-
sakene at to eller flere årsaksfaktorer ligger bak det aktuelle symptombildet. Et symptombilde 
som passer med en sykdom som oppfyller delvilkårene i § 13-4, 2. ledd bokstavene a, b og c, 
kan i mange tilfeller også passe med andre sykdommer som ikke har sin årsak i yrkespåvirk-
ningen. De forskjellige årsakene til den påberopte yrkessykdommen må derfor kartlegges i 
hvert enkelt tilfelle. Et eksempel vil være at det ved en påberopt løsemiddelskade kan være 
ytterligere faktorer som ligger bak lidelsen, slik som alkoholmisbruk eller annen sykdom som 
multippel sklerose og organisk demenssyndrom.140  
 
4.6.5 Betydningen av medisinsk sakkyndige 
 
Som vist ovenfor i kapittel 4 har de medisinsk sakkyndige en sentral rolle som premissleve-
randører for vurderingen. I saker om vanskelig konstaterbare bløtdelsskader er det ofte behov 
for flere medisinsk sakkyndige, og ofte flere typer sakkyndighet avhengig av det konkrete 
skadebildet.141 Spørsmålet blir dermed hvilken betydning medisinsk sakkyndighet har i år-
saksvurderingen. 
 
Selv om bevisvurderingen som nevnt skal være fri, er det likevel gitt anvisning på noen mo-
menter som må tas hensyn til ved avgjørelsen av om det foreligger faktisk årsakssammen-
heng. Det fremgår av Lie på side 1570–1571 at det i nakkeslengsaker stilles strenge krav til 
dokumentasjon. Dette har sammenheng med at bevistilbudet ofte er sammensatt, og opplys-
ningene kan trekke i forskjellige retninger. Det må tas i betraktning at bevisene kan ha ulik 
vekt og kvalitet. Dette gjelder også i saker om vanskelig konstaterbare bløtdelsskader. Det 
skal legges vekt på begivenhetsnære bevis, særlig nedtegnelser gjort av fagfolk nettopp for å 
få avklart en tilstand. Det må dessuten legges vesentlig vekt på sakkyndige vurderinger gjort 
av eksperter uten bindinger til noen av partene. Dette vil være medisinsk dokumentasjon av 
funn og symptomer som skadelidte hadde ved undersøkelse. Journalnotater og erklæringer fra 
forsikringsselskapene vil også være viktige bevismidler. Vitners eller skadelidtes egen forkla-
ring kan også trekkes inn i bevisvurderingen. Slik etterfølgende informasjon vil imidlertid 
ikke bli tillagt særlig stor vekt ettersom begivenhetsnære bevis må tillegges størst vekt. Særlig 
hvis den etterfølgende informasjonen står i motstrid til eller avviker fra det som følger av mer 
begivenhetsnære bevis. Dette videreføres i Ask. Som tidligere nevnt, vil imidlertid de tidsnære 
nedtegnelser – typisk journalnotater – ofte være ufullstendige og de vil ikke alltid være helt 

                                                
140 ibid 
141 Kjelland (2015) s. 92–93 
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treffende. 
 
Et problem kan være at jussens årsakskrav ikke er det samme som det naturvitenskapelige. 
Det fremgår av P-pilledom II på side 74 at de sakkyndige i saken til dels oppstilte strengere 
krav til beviset for årsakssammenheng enn det som gjelder i erstatningsretten. 
 
For sakkyndige kan uttrykk som ”sannsynlig” og ”bevis” ha et annet meningsinnhold enn for 
juristen. Derfor vil det være viktig at de ulike profesjonene taler samme språk, eller at de er 
klar over forskjellene i uttrykksmåtene. Dette gjelder f.eks. tolkningen og anvendelsen av me-
disinsk dokumentasjon. Jurister og leger har ulike tenke- og uttrykksmåter om bevis av år-
sakssammenheng, og det er viktig å være klar over skjæringspunktene mellom juss og medi-
sin.142  
 
Ved vurderingen av sakkyndiges fremstillinger må domstolene være bevisst på at det blant 
medisinske sakkyndige kan være ulike oppfatninger av hva som er allment akseptert viten.143 
Når det gjelder den konkrete bevisvurderingen i hver enkelt sak, har dommerne vel så gode 
forutsetninger som medisinere til å vurdere konkrete bevis. Dommere er vel kjent med kravet 
til sannsynlighetsovervekt ved bevisvurderingen av årsaksforhold i erstatningssaker. Medi-
sinske sakkyndige vil ofte være preget av krav til vitenskapelige bevis i sine vurderinger, noe 
som er langt strengere enn det erstatningsrettslige beviskrav. I den enkelte sak må bevisene 
derfor bli vurdert samlet. Hensynet til rettssikkerhet tilsier at personer som er utsatt for bløt-
delsskader blir tilkjent riktig erstatning og ikke faller utenom grunnet at det i realiteten stilles 
strengere krav til bevis enn det er juridisk grunnlag for.144 
 
4.6.6 Vurdering 
Foreligger det ikke klare objektive funn på oppstått skade, vil domstolene kunne ha behov for 
klare vurderingskriterier. Dersom Lie-kriteriene oppstilles som faste kriterier i årsaksvurde-
ringen vil det kunne bidra til større rettssikkerhet. Det vil da fremstå som klart hvilke kriterier 
som må være oppfylt, og hvilken fremgangsmåte som skal benyttes i årsaksvurderingen. Dette 
vil kunne bidra til større forutberegnelighet og likhet i behandlingen av sammenlignbare sa-
ker. 
 
Fra et medisinsk synspunkt hevdes det at Lie-kriteriene bør anvendes med varsomhet selv på 
nakkeslengskader. Man bør være enda mer kritisk til å bruke Lie-kriteriene på andre bløtdels-

                                                
142 Lødrup og Kjelland (2011) s. 354 
143 Se Olsen (2014) s. 147–165 
144 Hexeberg (2011) s. 1805 
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skader.145 Spørsmålet om anvendelsen av kriteriene beror imidlertid på en rekke vurderinger. 
Hver sak må vurderes individuelt. Man kan ikke oppstille sjablonger som man bare kan putte 
inn for å løse disse problemene, da vil det kunne gå riktig galt.146 Ønsket om enkelhet i dom-
stolenes vurderinger tillegges derfor ikke særlig vekt fra et medisinsk synspunkt. Domstolene 
(og andre avgjørelsesorganer, som eksempelvis NPE og PSN) på sin side ønsker nok klare 
kriterier for å vurdere årsakssammenheng, særlig de som har stor sakspågang og der sakene 
må behandles hurtig. Lie-kriteriene er imidlertid ikke egnet til å anvendes på alle typer bløt-
delsskader. De må gjerne prøves, men man må i så fall være klar over svakheten ved disse 
kriteriene.  
 
Fra et juridisk synspunkt må det, selv for de klassiske nakkeslengskadene, en konkret vurde-
ring til for å avgjøre årsaksspørsmålet. Svaret på oppgavens hovedproblemstilling kan være at 
det ikke finnes en klar konklusjon. Det eksisterer imidlertid en viss underrettspraksis som 
viser at det er tatt utgangspunkt i Lie-kriteriene også ved andre bløtdelsskader enn nakke-
sleng. En utfordring i slike saker for de medisinske sakkyndige, er imidlertid hvor de skal 
legge lista. Det vanskelige for medisineren vil være overlappingen med den juridiske bevis-
vurderingen.147 Medisinske sakkyndige kan som nevnt ha andre krav til bevis enn det juridis-
ke beviskravet. Videre vil utfordringen for juristene være den medisinske siden av spørsmålet. 
Det er den juridiske vurderingen som må avgjøre hvorvidt det foreligger årsakssammenheng, 
om det er nok brosymptomer, nok akuttsymptomer osv.  
 
Ved bedømmelsen av hvert enkelt kriterium må det konkluderes positivt eller negativt for 
hvert av dem. Dersom man skal bruke disse kriteriene også på andre bløtdelsskader enn nak-
kesleng, kan en mulig løsning være å benytte en annen gradering av dem.148  
 
4.7 Forholdet til dansk og svensk rett 
Den norske modellen har – fra et norsk ståsted –  blitt ”eksportert” i en viss grad.149 I dansk 
og svensk rett er Lie-kriteriene momenter eller faktorer i årsaksvurderingen ved nakkesleng-
skader.150 Selv om vi ser momenter av Lie-kriteriene i dansk og svensk rett, er de (ennå) ikke 
systemsatt og ”raffinert” slik de er hos oss.151 Av hensyn til oppgavens omfang er forholdet til 
dansk og svensk rett ikke nærmere berørt.  

                                                
145 Nordal (30.10.2015) 
146 Nordal (27.10.2015) 
147 Glott (27.10.2015) 
148 ibid 
149 Kjelland (2008) s. 374 
150 Se bl.a. Svendenius (2009) pkt.1 og Sandager Advokater 
151 Kjelland (2008) s. 374 
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5 Avsluttende bemerkninger 
I denne oppgaven har jeg søkt å sette fokus på Lie-kriterienes anvendelsesområde på andre 
bløtdelsskader enn nakkesleng gjennom en oversikt over gjeldende rett (de lege lata) og ved 
en vurdering av hvordan retten burde være (de lege ferenda). Spørsmålet utløser både juridis-
ke og medisinske problemstillinger.  
 
Som oppgaven viser er det flere medisinske sakkyndige som mener at det må vises varsomhet 
med å sette opp faste kriterier for å bedømme faktisk årsakssammenheng ved alle typer bløt-
delsskader.  
 
I Norge er det et mål at bare de som skades ved en erstatningsbetingende begivenhet skal få 
full erstatning. Dette bør imidlertid ikke føre til at vilkårene for å få erstatning praktiseres på 
en slik måte at de som har vært utsatt for en erstatningsbetingende skade avskjæres fra å få 
erstatning. På den annen side kan ikke lista for å oppnå erstatning settes for lavt. Enkelte vil 
kunne misbruke sin skade ved å fremme krav om erstatning, selv om vedkommendes plager 
egentlig skyldes andre årsaker. Lie-kriteriene vil kunne sikre at de som egentlig ikke har krav 
på erstatning heller ikke får det. Dermed sikrer de også at systemet ikke misbrukes.  
 
På den annen side er det antakelig flere som ikke søker erstatning til tross for at de har krav på 
det, enn omvendt. I mange tilfeller kan skadelidte også ha et legitimt behov for å få spørsmå-
let prøvet. Se til sammenligning tvl. § 20-2, 3. ledd a) hvor det gis hjemmel for å frita den 
tapende part fra å betale sakskostnader dersom vedkommende hadde god grunn til å få saken 
prøvd fordi den var tvilsom eller først ble bevismessig avklart etter saksanlegget.  
 
Det bør være viktigere å sikre at de som har krav på erstatning faktisk får det, enn å unngå at 
de som utnytter systemet ikke får det. En alminnelig bevisvurdering anses følgelig å ivareta 
hensynet til rettssikkerhet i tilstrekkelig grad.      
 
Lie-kriteriene er utviklet og anvendt i saker om vanskelig konstaterbare nakkeslengskader. 
Forskjellige typer bløtdelsskader vil kunne ha så forskjellig karakteristikk og utvikling at de 
ikke bør oppstilles sjablongmessig for alle typer bløtdelsskader. Lie-kriteriene passer nødven-
digvis ikke alltid like godt på andre bløtdelsskader enn nakkesleng. Det gjelder særlig kriteriet 
om brosymptomer og forenlighetskriteriet. De bør derfor ikke være bastante vilkår fordi ska-
deforløpet ved bløtdelsskader er såpass uforutsigbart at bastante kriterier er lite hensiktsmes-
sig. Det må foretas en helhetsvurdering for hvert enkelt tilfelle. Lie-kriteriene egner seg best 
som retningsgivende momenter og kan således være gode arbeidsmetoder for å bedømme 
årsakssammenheng ved vanskelig konstaterbare bløtdelsskader.  
 



50 
 

Medisinsk vitenskap er dessuten stadig i utvikling, og om Høyesterett skulle klare å hugge 
Lie-kriteriene i stein på et tidspunkt, vil steinen måtte byttes ut på et senere tidspunkt. Sams-
pillet mellom juss og medisin må nødvendigvis være dynamisk – å hugge kriterier i stein er 
følgelig nesten en umulig oppgave. 
 
Etter min mening bør man ikke oppstille Lie-kriteriene som bindende kumulative vilkår på 
andre bløtdelsskader enn nakkesleng.    
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7 Vedlegg: Domsårene 2012–2015 
En oversikt over utvalgte dommer og andre kilder som direkte viser til Lie (Rt. 1998 s. 1565) 
Ask (Rt. 2010 s. 1547) 
Hvorvidt Lie-kriteriene er anvendbare på andre bløtdelsskader enn nakkesleng  
   
2012–2015 
dommer 

Enige/uenige 
sakkyndige 

Lie-kriteriene Utfall: årsaks- 
sammenheng 

Vanlig bevisvur-
dering: Kumulative 

grunnvilkår 
Skadetype (overfø-
ringsverdi) 

1) Skadeev-
ne 

2) 
Akutt 

3)  
Bro 

4) Forenlig-
het 

Ask 
Rt. 2010 s. 
1547 

 
_ 

X  
(avsn. 44) 

Nakke (+rygg) (X)  
(avsn. 45) 

X  
(avsn. 
46) 

X  
(avsn. 
47–65) 

X 
(avsn. 47–
65) 

Kun for 5% 
VMI (avsn. 63, 
65) 

 

          

TOSLO-
2012-73519 

Uenige Ja Underliv, blære, tarm 
(bein og rygg) 

Nei Nei Nei Nei Nei Retten bemerket at 
de ville ha 
kommet til samme 
resultat etter en 
vanlig bevisvurde-
ring 

TINTR-
2014-
111608 

Uenige De ble tatt 
utgangs-
punkt i 

Nakke Ja Ja Nei Nei Nei  

LA-2011-
149338 

 
 

_ 

Overfø-
ringsverdi, 
selv om ikke 
direkte 
anvendelige 

Ryggplager Tilsynela-
tende nei 

Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Tilsynela-
tende nei 

Nei  

LB-2011-
56746 

_ 
 

Ja Ryggplager Ja Ja Nei Nei Nei  

LG-2014-
54559 

 
_ 

Ja,  men 
tilpasses 
skadetypen 

Skulder- og armpla-
ger 

Ja Ja Nei Nei Nei  

LE–2014–
56866 

Uenige Ja, men 
tilpasses 
skadetypen 

skulder- og nakke-
plager 

Ja Ja Ja Ja Ja  

LB-2012-
99826 

Enige Er retnings-
givende 

Rygg- og nakkepla-
ger 

Ja Ja Ja Ja Ja Tok utg.pkt i en 
vanlig bevisvurde-
ring 

LB-2013-
35285 

 
_ 

Nei Skulder Ja Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke tatt 
stilling 

Ja Ble foretatt en 
alminnelig 
bevisvurdering 

TRR-2014-
2197 

Motstriden-
de spesia-
listerklæ-
ringer 

Ja Muskel og skjelett-
plager (nakke) 

Ja Nei Nei Ikke tatt 
stilling 

Nei  

LB-2012-
3141 

Uenige Ble tatt 
utgangs-
punkt i 

Nakke Ja Ja Nei Ikke tatt 
stilling 

Nei  

FINKN-
2014-30 

Motstriden-
de spesia-
listerklæ-
ringer 

Ja Skulder Ja Ja Ja Nei Nei  

FINKN-
2013-110 

Motstriden-
de spesia-
listerklæ-
ringer 

Ble tatt 
utgangs-
punkt dem 

Fot, skulder og 
ryggplager 

Ikke tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Nei Nei Nei  

FINKN-
2013-523 

 
_ 

Ja Kne- og nakkeplager Ikke tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Nei Ikke tatt 
stilling 

Nei  

FINKN-
2013-552 

Motstriden-
de spesia-
listerklæ-
ringer 

Ja Ryggplager Ikke tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Nei Nei Nei  

FINKN-
2013-298 

Spesialister-
klæringer 
var ikke 
basert på 
Lie-
kriteriene 

Ja Nakke, rygg, hode Ikke tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke tatt 
stilling 

Nei Klager hadde ikke 
oppfylt sin 
bevisbyrde 

LB-2014-
195477 

 
_ 

Nei, men la 
vekt på flere 
av vurde-

Nakke og skulder-
skade 

Ja  
_ 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

Ja 
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ringspunkte-
ne 

LB-2014-
47160 

Uenige Ja Ryggplager Ja Ja Ja Ja Ja  

LB-2014-
41651 

Uenige Ble tatt 
utgangs-
punkt i 

Albue Nei Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke 
tatt 
stilling 

Ikke tatt 
stilling 

Nei  

LB-2012-
48033 

Uenige Ikke fullt ut 
anvendelige, 
men ble tatt 
utgangs-
punkt i 

Skulder Ja Nei Nei Nei Nei Ble foretatt en 
vanlig bevisvurde-
ring 

LG-2011-
112734 

Uenige Nei, men la 
vekt på flere 
av vurde-
ringspunkte-
ne 

Ryggplager Ja Ja Ja Ikke tatt 
stilling 

Ja Ikke avgjørende 
for resultatet om 
det ble tatt 
utgangspunkt i 
Lie-kriteriene eller 
i en vanlig 
bevisvurdering. 
Ble foretatt en 
vanlig bevisvurde-
ring. 

LB-2012-
53748 

_ 
 

Ja Nakke Ja Ja Nei Nei Nei  

LB-2011-
149652 

Uenige Ble tatt 
utgangs-
punkt i 

Nakke Ja Ja Ja Ja Ja  
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8 Vedlegg: Erklæring 
 
Veileder deltok i samtale med Helge Jostein Nordal 30.10.2015, og har godkjent henvisninge-
ne til denne samtalen. 
 
Helge Jostein Nordal har lest gjennom hele masteroppgaven ”Kan de såkalte Lie-kriteriene 
anvendes på andre bløtdelsskader enn nakkesleng?” og anser de beskrivelsene som er foretatt 
av medisinske forhold som dekkende.  
 
 


