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0.1   Innledning  

 

Ved en alvorlig ulykke som resulterer i personskade eller død, har skaden og/eller tapet av 

vedkommende som oftest også konsekvenser for andre enn primærskadelidte. Uventet tap av 

barn, eller tap av nærstående etter død som følge av en brå og voldsom ulykke, har ofte et 

annet og mer alvorlig psykisk forløp enn tap etter forventet død av nærstående.1 Hendelsen vil 

kunne gi sekundærlidte en sjokkskade som fører til langvarige psykiske lidelser med behov 

for behandling og / eller arbeidsuførhet.  

 

Emnet for avhandlingen er vilkår for erstatning ved tredjemanns sjokkskade i norsk rett.  

Avhandlingen er delt opp i to deler. Del 1 inneholder en drøftelse av vilkårene for å oppnå 

erstatning for tredjemanns sjokkskade etter alminnelig erstatningsrett. Del 2 inneholder en 

drøftelse av vilkårene for å oppnå erstatning for slik skade innenfor pasientskaderett.  

 

 

 

0.2   Metode og rettskilder  

 

Det finnes ingen konkrete lovregler om sjokkskader for tredjemann i skadeerstatningsloven 

eller pasientskadeloven. Reglene om menerstatning i skadeerstatningsloven § 3-4 er de eneste 

reglene som dekker erstatning for psykiske skader, og gjelder både ved pasientskader og 

andre skader som trafikkskader mm. Reglene omfatter imidlertid ikke sjokkskader. Reglene 

for sjokkskader følger derfor av forarbeidene til skadeerstatningsloven, rettspraksis og pasi-

entskadeloven, samt juridisk teori.  

 

I avhandlingen har jeg tatt utgangspunkt i de fire såkalte "sjokk-dommene" fra Høyesterett, 

samt en nyere lagmannsrettsdom. Disse vil jeg presentere kort i begynnelsen av avhandlingen. 

Jeg har ellers supplert fremstillingen med andre dommer der jeg har funnet det nødvendig for 

å belyse rettstilstanden for det aktuelle området.  

 

Innenfor pasientskaderett har jeg tatt utgangspunkt i en tingrettsdom fra 2015 som jeg vil pre-

sentere under delen om pasientskaderett. De fleste erstatningssakene innenfor pasientskaderett 

blir oppgjort i alminnelighet gjennom NPE eller Pasientskadenemnda (PSN), av den grunn 

finnes det få relevante dommer om sjokkskader. I tillegg til den overnevnte tingrettsdommen 

                                                 
1 Se Kristensen, Weisæth og Heir 2012 «Bereavement and Mental Health after Sudden and Violent Losses: A 

Review.” I Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes: Vol. 75 Nr. 1 s. 76-97. 



2 

 

har jeg derfor tatt utgangspunkt i relevante kommentarer fra Pasientskadenemnda sine vedtak 

om psykiske skader for tredjemann.  

 

Av juridisk teori har jeg valgt å ta utgangspunkt i bøkene til Peter Lødrup, Morten Kjelland og 

Nils Nygaard. Jeg har supplert fremstillingen med utdrag fra blant annet tekstene til Eng-

strøm, Rognlien og Anne Marie Frøseth. En komplett kildeliste ligger vedlagt til slutt i av-

handlingen. Nedenfor presenteres en oversikt over de viktigste kildene jeg har brukt i frem-

stillingen.  

 

 

Lovbestemmelser:  

Lov om skadeserstatning (skadeserstatningsloven)  § 3-4 

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)  § 1 og  § 2  

 

 

Forarbeider:  

Ot.prp.nr. 31   (1998-1999) 

NOU 2011: 16   Standardisert personskadeerstatning  

NOU 1992:6   Erstatning ved pasientskader 

 

 

Rettspraksis:  

1. Rt-1938-626 "Sjokkdom I" 

2. Rt-1960-357 "Bersageldommen" 

3. Rt-1966-163 "Soladommen" 

4. Rt-1985-1011 "Hauketodommen" 

5. RG-2005-583 "Beltebildommen"  

6. TOSLO-2015-195564  (pasientskaderett)   

 

 

Juridisk teori: 

Nygaard, 2007 "Skade og ansvar"  

Lødrup, 2009 "Lærebok i erstatningsrett"  

Kjelland, 2008 "Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten"  

Engstrøm, 2010 "Skadeerstatningsloven lov 1969 med kommentarer" 

Kjelland, 2011 "Pasientskaderett" 
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0. 3  Kort oversikt over videre fremstilling 

 

Jeg vil begynne med å kort presentere de fire såkalte «sjokk-dommene» i kronologisk rekke-

følge i form av hendelsesforløp og hva som ble lagt vekt på av dommerne i Høyesterett. I til-

legg vil jeg også presentere en nyere dom fra Lagmannsretten, RG-2005-583, som er relevant 

å inkludere i det følgende. Etter en kort oppsummering og redegjørelse av rettspraksis med 

utgangspunkt i dommene, vil jeg gi en oversikt over hva en sjokkskade innebærer. Deretter 

vil jeg analysere vilkårene for erstatning for tredjemanns sjokkskade punktvis, med utgangs-

punkt i alminnelig erstatningsrett.  

 

Del 2 av oppgaven inneholder først en kort presentasjon av dommen TOSLO-2015-195564, 

deretter redegjørelse for hva en pasientskade innebærer, og til slutt vilkårene for å oppnå er-

statning for pasientskade.  Avslutningsvis finnes kort oversikt over utenlandsk rett på områ-

det, og en oppsummering over hva jeg har kommet frem til under avhandlingen. 
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1.0  De fire «Sjokk-dommene» 

 

 

1. 1 Rt-1938-626 (Sjokkdom I) 

 

Et fire år gammelt barn ble påkjørt av en bil og deretter brakt hjem til moren med brudd på 

hjerneskallen. Barnet døde senere samme dag, etter å ha blitt brakt til sykehus. Moren ble 

sjokkskadet som følge av hendelsen og arbeidsufør i lang tid. Imidlertid hadde moren fra før 

av en hjerte- og nyrelidelse som oppnevnte sakkyndige mente gjorde henne særlig sensitiv for 

«nervesjokk». På grunn av de allerede eksisterende lidelsene mente Høyesterett at skaden var 

for fjern og avledet, og hun fikk derfor ikke medhold i erstatningskravet. Vilkårene for erstat-

ning var ikke til stede. 

 

Det ble lagt vekt på av Høyesterett at:  

- Moren ville ha blitt arbeidsudyktig uavhengig av om ulykken hadde inntruffet eller ikke. 

- Sjokket i seg selv ville sannsynligvis kun medføre arbeidsudyktighet av kort varighet etter ulykken. 

- Skaden var så fjern og indirekte at det ikke var naturlig å regne den som «forvoldt av motorvogn». 

 

 

 

1. 2 Rt-1960-357 (Bersageldommen) 

 

En gruppe ungdommer satt i en bil som kjørte utfor en kai. Moren til en av guttene som var 

inne i bilen ankom stedet raskt etter hendelsen og observerte ulykkesstedet, vitende om at 

sønnen var inne i bilen. Sønnen druknet i ulykken. Moren fikk tilkjent erstatning for sjokk-

skaden. Dommen ble vedtatt under dissens. Mindretallet, dommerne Hiorthøy og Eckhoff, var 

uenige med førstvoterende. Hiorthøy uttalte en frykt for at førstvoterende sitt syn ville kunne 

medføre anledning til misbruk av erstatningsordningen, og at det fortrinnsvis ville være de 

mer robuste blant kretsen av sjokkskadede pårørende som ville kunne klare å fremme et slikt 

erstatningskrav mot skadevolder.  

 

Det ble lagt vekt på av Høyesterett at:  

- Moren ankom ulykkesstedet rett etter ulykken og skjønte at sønnen trolig var inne i bilen. 

- Måten bilen havnet i sjøen og sønnen druknet på var i seg selv «særlig egnet til å sjokkere». 

- Sjokkvirkningen av ulykken var den dominerende årsaken til morens alvorlige psykiske lidelse. 

- Opptreden fra bilførerens side var grovt uaktsom.   
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1.3 Rt-1966-163 (Soladommen) 

 

En gutt på 16 år omkom etter at lettvekts-motorsykkelen han kjørte kolliderte med en varebil.  

Faren fikk vite over telefon av sin nærmeste nabo at sønnen hadde vært i en ulykke. Han reis-

te deretter til sykehuset sønnen var brakt til og fikk der opplyst at sønnen var omkommet. Han 

dro hjem og fortalte familien – som da visste om ulykken – at sønnen var omkommet (det er 

uklart om de allerede visste at han var omkommet eller ikke, men det ble ikke diskutert noe 

videre i dommen).  

Moren ble ikke tilkjent erstatning for sjokkskaden.  

 

Det ble lagt vekt på av Høyesterett at:  

-Skaden skyldtes sviktende oppmerksomhet hos skadevolder, og skilte seg ikke fra det normale ved 

trafikkulykker. 

-Meddelelsen av dødsbudskapet ble gjort på en skånsom måte og skilte seg ikke fra det normale ved 

trafikkulykker. 

 

 

 

1. 4 Rt-1985-1011 (Hauketodommen) 

 

En mann ble alvorlig skadet da han sto ytterst på kanten av en togperrong og ble truffet av en 

signallykt på et forbipasserende tog. Konen hans sto på perrongen ovenfor og snakket med 

ham da ulykken inntraff. Hun fikk en sjokkskade som følge av hendelsen og ble tilkjent er-

statning for økonomisk tap.   

 

Det ble lagt vekt på av Høyesterett at:  

-Sjokket etter ulykken var utvilsomt årsaken til konen sin uførhet. 

-Før ulykken var hun en «normalt robust person». 

-Synet som møtte henne umiddelbart etter ulykken var spesielt sjokkerende. 

-Skaden var ikke av for indirekte og avledet natur i forhold til den skadegjørende handlingen. 

-Sjokkskaden hennes var høyst påregnelig for en «normalt robust person». 
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1. 5  RG-2005-583 (Beltebildommen) 

 

Til tross for at Beltebildommen ble nektet anket til Høyesterett2 er den nyttig for å belyse 

rettstilstanden i nyere tid, ettersom de andre sjokkdommene er relativt eldre dommer;  

En 19 år gammel gutt druknet under en øvelse i forsvaret da beltebilen han satt i gikk gjen-

nom et islagt tjern under en utlastningsdrill beordret av en sersjant. Foreldrene ble tilkjent 

delvis erstatning for sjokkskadene.  

 

Det ble lagt vekt på av Lagmannsretten at:  

- Ulykken skyldtes erstatningsbetingende uaktsomhet. 

- Omstendighetene sønnen døde under var i særlig grad egnet til å sjokkere og skilte seg fra «det vanlige». 

- Måten foreldrene fikk vite om ulykken på var dramatisk og skilte seg fra «det vanlige».  

- Det var ikke upåregnelig for forsvaret at dødsfallet ville ha sjokkartede konsekvenser. 

- Forsvaret hadde svakheter i sikkerhetstiltak. 

- Som offentlig skadevolder med omsorgsansvar for de vernepliktige var det forventet profesjonell sikkerhet. 

 

 

 

1. 6  Oppsummering   /   utviklingen av rettspraksis 

 

 

Som vi kan se har det skjedd en utvikling av rettstilstanden fra Sjokkdom I frem til Beltebil-

dommen. I de tre første dommene var det sønn som omkom i bilulykke, og mor var den 

sjokkskadede. Det som hovedsakelig skiller seg fra Bersageldommen og de andre dommene 

var for det første at det ble fastslått at skadevolder utviste skyld3, og for det andre at hun (mo-

ren) ankom ulykkesstedet kort tid etter ulykken. Det ble heller ikke lagt noe videre vekt på at 

mor var spesielt sårbar, i motsetning til Sjokkdom I der sårbarheten til mor ble brukt til å ar-

gumentere at erstatningsvilkårene ikke var oppfylt. 

 

Hauketodommen skiller seg på flere måter fra de andre dommene. Rent faktiske forskjeller er 

at sjokkskadede er konen til primærskadede og at hun direkte overvar at ulykken inntraff. I 

tillegg omkom ikke primærskadelidte, slik som i de tre tidligere dommene, men var synlig 

hardt skadet. Fra Høyesterett blir det spesielt lagt vekt på at hennes reaksjon var innenfor det 

påregnelige når en opplever en slik hendelse som den hun gjorde. 

 

                                                 
2 HR-2005-343-U. 
3 Et avgjørende moment i Beltebildommen var at bilførers opptreden var grovt uaktsom, mens det i Soladommen 

ble det påpekt at den umiddelbare årsaken til ulykken var sviktende oppmerksomhet; noe som tilsvarer det 

«normale» ved trafikkskader.  
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Når vi så kommer til Beltebildommen ser vi en klar oppmykning i forhold til de tre andre 

dommene som dreier seg om ulykke ved bruk av kjøretøy, men det er fortsatt klart at grunnlag 

for erstatning avhenger av at ulykken må være utenfor det «normale» ved en tilsvarende ulyk-

ke; den på ha foregått under spesielt sjokkerende omstendigheter, og måten pårørende kom til 

viten om ulykken på må være særlig dramatisk.  

 

 

Til tross for at rettspraksis i utgangspunktet har trukket snevre grenser for når en sjokkskade 

hos tredjemann aksepteres som påregnelig (og derfor berettiger erstatning) kan vi se en utvik-

ling av rettstilstanden fra å være relativt snever til å åpne opp for en noe mer liberal praksis. 

Synet blir underbygget av Nygaard i hans lærebok4, der han uttaler at det til tross for at 

Sjokkdom I i hovedsak har vært en dominerende rettesnor for rettspraksis, har det i løpet av 

årene skjedd en utvikling innenfor personskaderetten i sekundærskadelidtes favør.  

 

 

Peter Lødrup beskriver utviklingen av rettstilstanden i sin lærebok om erstatningsrett som at 

«de rene sjokkskadene,… nå i utgangspunktet må vurderes som prinsipielt likeverdige med 

fysiske og andre psykiske skader» - og at «konklusjonen må bli at enhver sjokkskade vurderes 

konkret, og det endelige standpunkt om det skal tilkjennes erstatning må bero på de avgrens-

ningskriteriene som ellers gjelder for erstatningspliktens omfang».5   

 

 

Kjelland mener at sårbare personer burde nyte godt av den generelle oppmykningen av regle-

ne om sjokkskader, men at det savnes en avklaring fra Høyesterett om sårbarhetsprinsippets 

funksjon og rekkevidde innenfor sjokkskadetilfellet.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Nygaard 2007, «Skade og ansvar», s. 378. 
5 Lødrup 2009, s. 386. 
6 Kjelland 2008, «Særlig sårbarhet i personskaderetten», s. 398. 
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2.0  Rammen for sjokkskader   

 

 

2.1  Hva er en sjokkskade? 

 

En sjokkskade er en gruppe psykiske skader som er satt i en erstatningsrettslig særstilling.7  

Begrepet «sjokkskade» kan ved første øyekast tenkes å bli brukt om den umiddelbare psykis-

ke stressreaksjonen skadelidte får i det en ulykke skjer. I erstatningsretten blir uttrykket brukt 

både om den psykiske skaden som oppstår på skadetidspunktet og om mer langvarige post-

traumatiske lidelser og reaksjoner som kan oppstå hos skadelidte i senere tid.8  

 

 

 

2.2  Avgrensning – Sjokkskadet tredjemann utenfor faresonen 

  

En sjokkskade hos tredjemann kan oppstå gjennom to ulike hendelsesforløp;  

 

1) Der sjokket oppstår som følge av en situasjon vedkommende selv befinner seg i: 

Generelt eksempel: Vedkommende befinner seg på et fly sammen med nære familiemedlem-

mer. Flyet styrter, og vedkommende overlever mens familiemedlemmene omkommer.  

 

2) Der sjokket oppstår som følge av en situasjon en annen person befinner seg i  

Generelt eksempel: En mor observerer sitt barn omkomme i en bilulykke. 

I pasientskaderett: En nærstående får feil diagnose og beskjed om at vedkommende er frisk, 

men dør  deretter uforberedt og dramatisk av sykdommen i nærvær av sin ektefelle.  

 

Avgrensningen mellom tilfelle 1 og 2 er om sjokkskadede tredjemann selv befinner seg i eller 

utenfor faresonen. Den erstatningsrettslige forskjellen mellom tilfellene er at dersom ved-

kommende selv var i faresonen, og skaden resulterte både i en sjokkskade og en fysisk skade, 

må skadevolder ta skadelidte «som han er»9 etter reglene i alminnelig erstatningsrett10. Det 

samme utgangspunktet gjelder dersom vedkommende har observert en annen sin skade, og 

samtidig var i faresonen. Se for eksempel Rt-1867-324 «Abortdommen» . Dette gjelder med 

mindre skadelidte er, som Kjelland omtaler i sin lærebok11 «eksepsjonelt» sensitiv for sjokk-

                                                 
7 Lødrup 2009, s. 385. 
8 Kjelland 2008, s. 394. 
9 Se pkt. 3.3 i fremstillingen.  
10 Kjelland 2008, s. 394. 
11 Kjelland 2008, s. 394: 
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skade.12  

 

I samtlige av de fire sjokk-dommene var den sjokkskadde tredjemann selv ikke fysisk skadet 

eller i faresonen. Jeg vil derfor begrense avhandlingen til å gjelde tilfeller der den skadelidte 

tredjemann selv ikke er skadet eller har vært i faresonen. 

 

Når det kommer til pasientskaderett kan det tenkes få praktiske tilfeller der tredjemann befin-

ner seg i faresonen. Unntak kan være situasjoner som for eksempel der pasienten blir påført 

en alvorlig smittsom sykdom ved blodoverføring, og hans pårørende får sjokk etter kunnskap 

om å ha blitt utsatt for mulig smitte. Imidlertid vil et reelt erstatningskrav for tredjemanns 

sjokkskade innenfor pasientskaderetten som regel dreie seg om der et nært familiemedlem har 

omkommet, eller fått en alvorlig skade.13 

 

 

 

2.3  Typiske sjokkskader  

 

En sjokkskade oppstår som oftest hos tredjemann i sammenheng med en hendelse der primær-

skadelidte (for eksempel ektemann, kone eller barn) blir utsatt for en alvorlig skade eller død. 

Kone, ektemann, mor eller far er enten direkte vitne til hendelsen eller hører om den i etter-

kant, og utvikler en sjokkreaksjon som følge av hendelsen. Sjokkreaksjonen kan medføre en 

lidelse som gjør at vedkommende behøver behandling hos psykolog14 og kan på lang tid ikke 

gå tilbake i arbeid som normalt.  

 

Diagnoser som kan oppstå i etterkant av en akutt sjokkskade kan være posttraumatisk stressli-

delse15, alminnelig angstlidelse, tilpasningsforstyrrelse, depresjon16, forlenget sorgreaksjon17, 

somatiseringslidelse eller en uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning.18  

 

                                                 
12 Ved slike tilfeller kan skadevolder få en reduksjon av erstatningsansvaret. 
13 Se del 2 i fremstillingen, på s. 33. 
14 Se f.eks. Beltebildommen der foreldre fikk erstatning for psykologutgifter. 
15 Kjelland 2008, s. 394. 
16 Depresjon har en omfattende symptomatologi; tretthet, senket stemningsleie, konsentrasjonsvansker, lav selv-

følelse, søvnvansker, selvmordstanker, manglende interesse og glede over vanlige aktiviteter m.m. Se The 

World Health Organization 1992, «The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical 

descriptions and diagnostic guidelines».  
17 Forlenget sorg innebærer at sorgen som oppstår i tilknytning til tapet ikke reduseres over tid (noe som er van-

lig) og med stort funksjonstap i dagliglivet. Se Shear 2015 «Clinical practice. Complicated grief.» i N Engl J 

Med.372: s.153-160. 
18 Kjelland 2008, s. 406. 
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2.3.1    Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): 

 

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en angstlidelse som oppstår som en forsinket eller 

langvarig reaksjon på en skremmende og truende opplevelse av en «usedvanlig katastrofal 

art».19  Lidelsen kan ramme mennesker som både har vært involvert direkte eller indirekte i en 

slik hendelse.20 En person som er involvert indirekte kan for eksempel ha vært vitne til en 

alvorlig ulykke med omfattende personskader eller død til følge. 

 

Kjelland bemerker i sin lærebok (s. 406)21 at PTSD er en lidelse som spesifikt relaterer seg til 

en konkret hendelse. Det er altså sjelden grunn til å tro at sekundærskadelidte ville ha utviklet 

lidelsen dersom den skadeforvoldende handlingen/ansvarshendelsen som rammet primærska-

delidte ikke hadde skjedd.  

 

Både fysiske og psykiske skader er vernet i norsk rett.22  Lødrup uttaler i sin lærebok om er-

statningsrett at «rettslig sett kan det i dag ikke være særlig tvilsomt at et tap som følge av 

sjokk, er en skade på person og bør behandles som en sådan» s. 385. 23  

 

 

 

2. 4   Erstatningsansvar for sjokkskader på et generelt grunnlag 

 

For å kunne drøfte vilkårene for erstatning for sjokkskader hos tredjemann, er det nødvendig å 

først redegjøre for vilkårene for erstatning for sjokkskader generelt.  

 

Slik som i alminnelig erstatningsrett er hovedregelen for erstatningsansvar for sjokkskader 

betinget av tre kumulative vilkår;  

1) Det må foreligge et ansvarsgrunnlag,  

2) Det må foreligge en skade/økonomisk tap 

3) Det må foreligge en adekvat årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/tapet 

som har oppstått. 

 

                                                 
19 Kjelland 2008, s. 401. 
20 Helsebiblioteket/BMJ Best practice, «Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)» på Helsenorge.no: 

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse (sist oppdatert: 

29.02.2016, sist tilgjengelig: 23.04.2017) 
21 Kjelland 2008, s. 406. 
22 Engstrøm 2010, «Skadeerstatningsloven lov av 1969 med kommentarer», s. 23. 
23 Lødrup 2009, s. 385. 

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse
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Ansvarsgrunnlaget:  

 

Pårørendes sjokk på grunn av et familiemedlems akutte sykdom, skade eller død er neppe 

uvanlig.  

For eksempel kan det tenkes at et barn mister kontroll over sykkelen sin og sykler i full fart 

inn i en glassvegg. Moren som står og ser på får et sjokk på grunn av hendelsen og kan ikke 

gå tilbake til arbeid som normalt.  

 

Selv om det har oppstått en skade/tap som følge av hendelsen, er problemet at moren ikke har 

noen å rette erstatningskravet mot; verken sykkelprodusenten eller den som eier glassveggen 

kan anses som ansvarlig for at ulykken inntraff.   

 

Sjokkskade på grunn av forhold der skadevolder ikke kan identifiseres vil derfor naturlig nok 

ikke kunne gi erstatning for tapet på grunn av sjokket, selv om sjokket har like store følger 

som der en skadevolder kan identifiseres.  

Et vilkår for å kunne ha rett til erstatning er derfor at en skadevolder kan identifiseres som 

ansvarlig for ulykken. En foreløpig ubesvart problemstilling er der primærskadelidt også er 

skadevolder, ved for eksempel et selvmord.24
 

 

 

Skade/tap:  

 

Vanligvis er det et vilkår for å kunne ha rett på erstatning, at det må dokumenteres et økono-

misk tap som følge av skaden.25 Dette kan være i form av for eksempel utgifter til psykolog 

og/eller tapte arbeidsinntekter. Jeg finner det overflødig og for omfattende å gå nærmere inn 

på reglene om utmålingen av eventuell erstatning. 

 

 

Adekvat årsakssammenheng:  

 

Vilkåret om adekvat årsakssammenheng er sammensatt, og det er flere ulike momenter som 

må tas i betraktning. Disse vil jeg drøfte punktvis nedenfor.  

 

 

 

                                                 
24 Se punkt 4.4 på s. 40. 
25 Engstrøm, 2010 "Skadeserstatningsloven [lov av 1969] med kommentarer» s. 23. 
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3. 0  Adekvat årsakssammenheng -  årsaksforbindelsen mellom 

den opprinnelige hendelsen og sjokkskade hos tredjemann 

 

 

Kravet om adekvat årsakssammenheng innebærer at det må finnes en reell forbindelse mellom 

ansvarshendelsen og skaden. 26 

 

Det må både kunne fastslås en tilstrekkelig nærhet mellom den opprinnelige hendelsen (pri-

mærskadelidte), og det økonomiske tapet tredjemann påføres som følge av sjokkskaden. Det 

er ikke nok at det er en årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden, den må også 

være adekvat. 

 

Ved avgjørelsen om det foreligger årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og den psy-

kiske lidelsen er rapporter fra medisinsk sakkyndige sentrale bevismomenter. Retten er imid-

lertid ikke bundet av vurderingene. Se punkt 3. 1 nedenfor. 

 

 

 

3. 1  Sakkyndiges vurdering 

 

Det første leddet ved vurderingen av sekundærsjokkskaddes rett til erstatning er å fastsette om 

vedkommende faktisk har pådratt seg en psykisk lidelse som følge av handlingen (primærska-

den) som utløste sjokket. Ved vurderingen er sakkyndiges vurdering et sentralt bevismoment. 

Retten er imidlertid ikke bundet av sakkyndiges konklusjoner27; kravene til medisinsk årsaks-

sammenheng følger av naturvitenskap, og samsvarer ikke alltid med kravene til juridisk år-

sakssammenheng. Retten kan derfor på selvstendig grunnlag vurdere om de vil vektlegge eller 

tilsidesette de sakkyndiges vurdering. 

  

 

 

3. 2 Adekvans / påregnelighet 

 

Å trekke grensen for hvor langt erstatningsvernet går ved sjokkskader kan være et vanskelig 

problemfelt. Det er bare det «adekvate» som kan bli dekket av erstatningsansvaret. Dette har 

spesielt en vanskelig stilling når det kommer til sjokkskader hos tredjemann. Omstendighete-

                                                 
26 Lødrup, 2009 s. 37. 
27 Lødrup 2009, «Lærebok i erstatningsrett», s. 273. 
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ne rundt skaden, hendelsesforløpet og ikke minst de involverte vil aldri være nøyaktig iden-

tiske ved flere saker, og det er derfor nærmest umulig å trekke en konkret ramme for erstat-

ningsansvaret og erstatningsvernet.  

 

Som eksempel kan vi se på Hauketodommen. Samtlige dommere var enige om at det konen 

bevitnet ved å være til stede under ulykken kunne «høyst påregnelig»28 føre til at hun ble 

sjokkskadet; reaksjonene hennes lå innenfor det man måtte regne med ville kunne oppstå etter 

å ha opplevd en slik hendelse. 

 

Ved avgjørelsen av hva som er en «påregnelig» følge, fremhever Nygaard at «Kva som er 

påregneleg er etter vanleg språkbruk vurdert ut frå det som erfaringsmessig skjer».29 Lødrup 

omtaler kravet til nærhet i årsakssammenhengen som at det må foreligge en generell påregne-

lighet for at skaden skal inntre.30 

 

Det påregnelige er altså hva man kan forvente blir resultatet når en hendelse inntreffer. 

Problematikken oppstår der det i én hendelse kan tenkes at det er påregnelig for vedkommen-

de tredjemann å bli så sjokkskadet at det går utover fremtidig inntekt, mens inntektstapet på 

grunn av sjokkskade hos en annen person i et tilsynelatende lignende tilfelle ikke vil bli vur-

dert som en påregnelig følge.  

 

Et annet problem er å trekke en grense for påregneligheten i tilfellene der det er en viss av-

stand i årsakskjeden mellom handlingen og skaden, noe tilfellet som regel er ved psykisk 

sjokk hos tredjemann utløst av en primærskade. En skadevolder som ved et uhell forårsaker 

skade, forventer nok for eksempel neppe i forkant av hendelsen at den skal eller kan medføre 

inntektstap for en tredjemann, særlig dersom vedkommende ikke er til stede i skadeøyeblik-

ket. Til eksempel kan vi se på de to nyeste sjokkdommene, Hauketodommen og Beltebil-

dommen.  

 

I Hauketodommen uttalte NSB at det var upåregnelig at en reisende ville oppføre seg «så 

åpenbart ufornuftig» som mannen gjorde, og at et ansvarsgrunnlag derfor ikke forelå. Høyes-

terett konkluderte imidlertid med at det forelå både særegne faremomenter ved arrangementet 

på stoppestedet, teknisk ufullkommenhet ved ulykkesvognen og at varslingsrutinene ved ved-

kommende stasjon var ufullkomne. Det var videre, som tidligere nevnt, «høyst påregnelig» at 

konen kunne bli sjokkskadet31 som følge av ulykken slik hun var vitne til den. 

                                                 
28 Rt-1985-1011 nederst på s. 1016. 
29 Nygaard 2007, s. 379.   
30 Lødrup 2009, s. 377. 
31 Rt-1985-1011 s. 1016. 
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I Beltebildommen anførte Staten v/Forsvarsdepartementet at de etterfølgende psykiske skade-

ne hos de etterlatte ikke var påregnelige. Høyesterett konkluderte imidlertid med at skaden var 

påregnelig på bakgrunn av hva som var forventet i den aktuelle situasjonen;  

 

  «Ikke minst er det av betydning at det her dreier seg om en ulykke hos en offentlig 

skadevolder, hvor det er grunn til å forvente profesjonell sikkerhet. Ulykken skjedde under 

avtjening av pliktig militærtjeneste. Det ligger ingen aksept av risiko når foreldre sender sine 

unge barn til militærtjeneste for å gjøre sin plikt for landet. I det foreliggende tilfelle kan 

lagmannsretten vanskelig se at psykiske følgeskader hos foreldrene kan anses som så avledet 

og fjernt fra den skadevoldende handling at det faller utenfor rammen for det påregnelige.»32 

 

Dette viser at kravene til hva skadevolder må forvente er avhengig av: a) de sikkerhetstiltak 

vedkommende har foretatt for å unngå en eventuell ulykke og b) uaktsomheten som er utvist. 

Påregneligheten av sjokkskaden vil være vurdert ut ifra det som erfaringsmessig skjer, eller 

kan tenkes vil skje, i en lignende situasjon. Ved vurderingen av årsakssammenhengen mellom 

ulykken og sjokkskaden vil sakkyndiges vurdering være sentral. 

 

 

 

3. 3  «Sårbarhetsprinsippet» - å ta skadelidte «som han er» 
 

Det ble i Bersageldommen påpekt, og igjen i Beltebildommen at det er; 

 

  «et vilkår for erstatning for sjokkskade at det føres bevis for at skadelidte som følge av 

ulykken er påført «sjokk med nervøse ettervirkninger av noen varighet».33 

 

Når en person blir utsatt for en slik sjokkerende hendelse eller ulykke som omtalt ovenfor, er 

reaksjonen til vedkommende ofte betinget av hans eller hennes generelle psykiske tilstand. 

Det er for eksempel dokumentert at en person som lider av depresjon før et dødsfall av en av 

sine nære, har en økt risiko for å utvikle både depresjon og forlenget sorg i etterkant.34  

 

Person A, som har vært utsatt for en sjokkerende hendelse, kan for eksempel kunne gå tilbake 

                                                 
32 RG-2005-583. 
33 Rt-1960-357 og RG-2005-583. 
34 Se Zisook og Shear 2009 «Grief and Bereavement: what psychiatrists need to know» i World Psychiatry 

2009:8: s. 67-74. 
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til arbeid som normalt kort tid etter. Person B, som opplever den samme hendelsen, kan i stør-

re grad være disponert for langvarige psykiske lidelser. Konsekvensene av sjokkhendelsen er 

derfor individuell og avhengig av hver enkelt vedkommende sitt psykiske utgangspunkt. En-

kelte personer er for eksempel mer utsatt for å få PTSD enn andre.35 

 

Det finnes ingen fasit for hvordan en menneskelig reaksjon utvikler seg, og det er vel nettopp 

det som er en av kjennetegnene for en sjokksituasjon; personen opplever en uventet og trau-

matisk hendelse. Enkelte personer kan være mer nærtakende og/eller i større grad disponert 

for langvarige psykiske skader enn andre.  

 

Fordi reaksjonen til skadelidte nettopp er betinget av vedkommende sin generelle psykiske 

tilstand, kan det være vanskelig å legge til grunn om skadevirkningene er påregnelige nok til å 

innebære et erstatningsansvar. Det som synes å være avgjørende i rettspraksis er om reaksjo-

nen til vedkommende faller inn under det som regnes som påregnelig for en «normalt robust 

person» i en tilsvarende situasjon.  

 

Ved tilfeller der skadelidte er disponert for negative psykiske ettervirkninger i en større grad 

enn «normalt», oppstår spørsmålet om han selv har risikoen for det relaterte tapet i forbindelse 

med skaden, eller om han har erstatningsrettslig vern.  

 

Et generelt utgangspunkt i norsk erstatningsrett er prinsippet om at skadelidte skal tas «som 

han er».36 Prinsippet er forankret i Rt-2000-1614 (Passiv røyk) der andrevoterende uttaler at 

hovedregelen etter alminnelig erstatningsrett er at skadelidte må tas «som han er», og har krav 

på full erstatning selv om skaden skyldes at skadelidte var særlig mottakelig for skade.  

 

En annen dom som understreker sårbarhetsprinsippet er Rt-2001-320 (Nilsen), der skaden 

som oppstod i etterkant av en bilulykke skyldtes en kombinasjon av trafikkulykken og hans 

personlighet. Førstvoterende la vekt på at hovedregelen etter norsk erstatningsrett er at skade-

lidte må tas som han er, og at dette også gjelder «hvor en skadeårsak har virket sammen med 

en sykdom eller helsemessig svakhet hos skadelidte».    

 

 

 

 

 

                                                 
35 Malt, Retterstøl og Dahl 2003, «Lærebok i psykiatri» s. 292. 
36 Kjelland 2008, s. 17 og s. 79. 
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3. 4  Tidsavgrensningsprinsippet og latent sårbarhet 

 

Ved vurderingen av erstatningsansvarets rekkevidde for sjokkskader må rettsanvenderen drøf-

te om skadelidte ville fått en unormalt negativ sykdomsutvikling uavhengig av ansvarshen-

delsen.37. Ved problemstillingen begrenses ansvaret blant annet etter tidsavgrensningsprinsip-

pet.  

 

Tidsavgrensningsprinsippet trekker en ytre ramme for erstatningsansvaret. Prinsippet går ut på 

at en person sin latente sårbarhet (underliggende sykdommer som enda ikke har gitt sympto-

mer) som realiserer seg etter ansvarshendelsen og uavhengig av denne, vil kunne overta som 

årsak til skaden eller tapet. 38 Det avgjørende er tidspunktet der den latente sårbarheten uansett 

naturlig ville ha utviklet seg til å innebære en helsesvekkelse eller tap hos vedkommende.  

 

For eksempel kan en tenke seg at Person A var vitne til en alvorlig bilulykke der hennes sønn 

var involvert. Som følge av hendelsen utvikler hun en psykisk lidelse som gjør henne ute av 

stand til å arbeide i årene fremover. Imidlertid viser det seg at hun har en latent kronisk lidelse 

som uansett ville svekket hennes helsemessige tilstand fra og med et år etter skadehendelsen. I 

dette tilfellet må erstatningsutmålingen begrenses til å gjelde det tapet hun hadde opp til tids-

punktet der den latente sårbarheten uansett ville ha inntruffet. Den latente sårbarheten «over-

tar» som årsak til tapet39.  

 

Tidsavgrensningsprinsippet kommer til uttrykk i dommen Rt-1999-1473 (Stokke)40. Dersom 

skadevolder mener at skadelidte uansett ville ha utviklet en lidelse som kvalifiserer til å overta 

som årsak til hans eller hennes tap, vil skadevolder ha bevisbyrden. Følgende sitat er uttalt i 

dommen: 

 

   «(…) som utgangspunkt har skadelidte bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er opp-

fylt. Men når skadevolder anfører at den skade som foreligger, helt eller delvis ville ha opp-

stått uavhengig av den skadevoldende handling, må tvil på dette punkt ramme skadevolde-

ren».41 

 

                                                 
37 Kjelland 2008, s. 409. 
38 NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning pkt. 4.8.1 Særlig om tidsbegrenset årsakssammenheng – 

hypotetisk årsakkonkurranse 
39 Ibid. 
40 Skadelidte pådro seg en nakkeslengskade etter en bilulykke. Forsikringsselskapet mente at hun uansett ville 

blitt halvt arbeidsufør i løpet av få år på grunn av hennes helsetilstand, mens skadelidte selv mente at hun 

ville vært i fullt arbeid frem til pensjonsalder.  
41 Rt-1999-1473 øverst på s. 1479. 
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Førstvoterende påpekte også at det generelt er problematisk å ta stilling til hvordan helsetil-

standen hos en person ville ha utviklet seg dersom vedkommende ikke hadde blitt skadet, og 

at en derfor må legge betydelig vekt på de rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger. Det er 

tilstrekkelig at det er en sannsynlighetsovervekt for at skadelidte uansett ville ha hatt en 

unormalt negativ sykdomsutvikling42. 

 

 

 

3. 5  Tidspunkt for sårbarhetsvurderingen 

 

Sårbarheten skal vurderes på tidspunktet «da ulykken skjedde»43. Dette kan ha betydning i 

tilfeller der sårbarheten til vedkommende er forbigående, og gjelder både ved fysisk sårbarhet 

(for eksempel en forbigående sykdom) eller psykisk sårbarhet (nylig dødsfall i nær familie). 

Prinsippet kommer til anvendelse så langt sårbarheten eksisterte da ansvarshendelsen inntraff 

og ledet til konsekvenser for skadelidte som ellers ikke ville ha oppstått.44  

 

Sårbarhetsprinsippet omfatter både fysisk sårbarhet og psykisk sårbarhet. 45  

Psykisk sårbarhet kan videre deles inn i to kategorier;  

1) Ren psykisk sårbarhet av medisinsk karakter, som for eksempel i Rt-2001-320 (Nilsen) og  

2) Psykososial sårbarhet, for eksempel som følge av økonomiske forhold eller familiefor-

hold46 

 

Årsaksbildet kan være sammensatt av flere ulike faktorer. Kjelland hevder at det, uten å angis 

uttrykkelig i Høyesteretts praksis, antas at «indre» medisinsk sårbarhet hører mer naturlig til 

området for sårbarhetsprinsippet, enn de tilfellene der ytre forhold i skadelidtes omgivelser 

skyldes sårbarheten.47 

 

Sårbarhetsprinsippet synes altså å gi lavere beskyttelse ved psykososial sårbarhet enn ved 

medisinsk og fysisk sårbarhet. En årsak til dette synet kan forklares i mangelen av en aner-

kjent medisinsk diagnose for psykososiale betingede lidelser. 48 Sammenhengen mellom en 

skade som har oppstått og en psykososialt betinget lidelse stemmer i mange tilfeller ikke 

                                                 
42 NOU 2011: 16.  
43 Rt-1999-1473. 
44 Kjelland 2008, s. 82. 
45 Kjelland 2008, s. 40. 
46 Kjelland 2008, s. 190. 
47 Ibid. 
48 Kjelland 2008, s. 160. 
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overens med velkjente biomedisinske forklaringsmodeller (vanskeligere å bevise sammen-

heng mellom skaden og lidelsen), i motsetning til skader som er betinget av fysisk eller ren 

psykisk sårbarhet som medisinsk kan forklares.49 Årsaken til at det er en strengere oppfatning 

når det kommer til psykososiale betingede lidelser kan forklares i reelle hensyn, som for ek-

sempel hensynet til å unngå misbruk av erstatningsreglene.50 Se punkt 3.7.2 om «rentemoti-

vet».  

 

 

 

3. 6  Sårbarhetsprinsippet - å ta tredjemann «som han er» ved sjokkskade 

 

Det synes å være en felles oppfatning om at primærskadelidte skal tas «som han er» når han 

selv er i faresonen og opplever en sjokkskade. Imidlertid er her spørsmålet om også tredje-

mann – sekundærskadelidte utenfor faresonen – har et erstatningsrettslig vern for sin særlige 

sårbarhet.  

 

Høyesterett synes å svare noe uklart på problemstillingen gjennom de fire sjokkdommene: 

 

I Sjokkdom I ble et fire år gammelt barn ble påkjørt av en bil og deretter brakt hjem til moren 

med brudd på hjerneskallen. Barnet døde senere samme dag etter å ha blitt brakt til sykehuset. 

Moren ble sjokkskadet som følge av hendelsen og arbeidsufør i lang tid. Imidlertid hadde mo-

ren fra før av en hjerte- og nyrelidelse som gjorde henne særlig sensitiv for «nervesjokk». På 

grunn av de allerede eksisterende lidelsene mente retten at skaden var for fjern og avledet, og 

hun fikk derfor ikke medhold i erstatningskravet; 

 

  «Jeg må anse det overveiende sannsynlig at det er hennes på forhånd tilstedeværende 

sykelige tilstand som har vært avgjørende for den voldsomme sjelelige rystelse som ulykken 

utsatte henne for, fikk såvidt store og varige følger for hennes arbeidsudyktighet. Sjokket ved 

ulykken kan såvidt jeg forstår ikke formodes å ville ha medført arbeidsudyktighet utover den 

aller nærmeste tid efter ulykken hvis fru Evensen ikke fra for hadde lidt av den sykelige til-

stand» .51 

 

Likedan kom Høyesterett også i Soladommen Rt-1966-163 frem til at skadefølgen måtte reg-

nes som upåregnelig fordi den ikke ville rammet en normalt robust person på samme måte; 

 

                                                 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Rt-1938-626 tredje avsnitt på s. 627. 



19 

 

  «Etter mitt syn skiller hverken kjøringen eller meddelelsen om ulykken i vår sak seg ut 

fra det vanlige i disse saker. Om skadevolderens forhold er å si at den umiddelbare årsak til 

ulykken var sviktende oppmerksomhet, et forhold som ofte forekommer i trafikksaker, og med-

delelsen til den pårørende er gitt på en måte som slike budskap vanligvis blir gitt på. Når fru 

As reaksjon på meldingen er blitt så alvorlig og langvarig, antar jeg at dette er en følge av 

ulykken som ikke bør overføres på skadevolderen». 52 

 

Når det kommer til Bersageldommen ble det uttalt følgende om moren sin svekkede psykiske 

motstandsevne; 

 

 

  «(…) jeg ikke kan se bort fra at de sorger og bekymringer som fru Aspøy har hatt tid-

ligere i sitt liv, i noen grad kan ha svekket hennes psykiske motstandsevne, men jeg kan ikke se 

at de sakkyndiges uttalelser kan tas til inntekt for den oppfatning at den disposisjonen som 

således kan ha foreligget, har vært avgjørende for årsakssammenhengen»53 

 

 

Til tross for at moren i Bersageldommen kunne ha svekket psykisk motstandsevne ble det ut i 

fra sakkyndiges rapporter lagt til grunn at sjokkvirkningen av ulykken var «den dominerende 

årsak» til den alvorlige nevrosen hun fikk. Jeg velger å tolke dette slik at hennes psykisk 

svekkede motstandsevne ikke hadde noen avgjørende betydning for de psykiske ettervirk-

ningene av sjokket. Høyesterett valgte derfor å se bort i fra hennes psykiske sårbarhet ved 

avgjørelsen, fremfor å gi hennes svekkede psyke erstatningsvern.   

 

Sammenfatningsvis konkluderer jeg med at Høyesterett gjennom de fire sjokkdommene forut-

setter at vedkommende sekundærsjokkskadede skal vurderes ut ifra hvordan en «normalt ro-

bust person» ville reagert ved samme hendelse.  

 

 

Nygaard, Kjelland og Lødrup om tredjemanns sjokkskade: 

 

Lødrup beskriver problemstillingen som følgende; «at skadelidtes psykiske motstandskraft 

skal være avgjørende for erstatningsspørsmålet, vil stride mot grunnsetningen om «at skade-

                                                 
52 Rt-1966-163 nederst på s. 167. 
53 Rt-1960-357 på s. 359. 
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volderen må ta skadelidte som han er» og at «sjokkskadene nå i utgangspunktet må vurderes 

som prinsipielt likeverdige med fysiske og andre psykiske skader».54  

 

Kjelland påpeker at rettsstillingen for erstatning for tredjemann stadig blir mer oppmyket. 

Hensynene om likhet og respekt for menneskers individualitet blir fremmet ved å gi særlig 

sårbare de samme erstatningsrettighetene som normalt motstandsdyktige55. Ved å likestille 

særlig sårbare med normalt motstandsdyktige vil det også bli en enklere regelstruktur fordi 

utgangspunktet for de ulike undergruppene av sjokkskader og for de ulike typene skader (fy-

sisk, psykisk og økonomisk) vil være den samme.  

 

Han uttaler videre om problemstillingen at «gode grunner taler for å gi særlig sensitive ska-

delidte et styrket vern gjennom å oppstille prinsippet som utgangspunkt også her»56 (ved 

sjokkskader), men at rekkevidden av sårbarhetsprinsippet må avgjøres for det konkrete type-

tilfellet; rimelighetshensyn må avveies mot hensynet til generelle erstatningsregler. Det kan 

bli problematisk dersom reglene blir utvidet til å gjelde en for vid eller ubestemt krets av ska-

delidte.57  Videre understreker han at det er behov for at Høyesterett presiserer avgrensings-

reglene og sårbarhetsprinsippets funksjon ved sjokkskader, og ønsker at lovgiver trekker opp 

rammer.58   

 

Nygaard presiserer at problemstillingen om tredjemanns sjokkskade ikke dreier seg om en 

interesseavveining, men om skaden er for indirekte og avledet, og om den ligger innenfor det 

påregnelige.59  Videre mener han at det tilsynelatende synes å bli stilt en form for normalkrav 

til psykisk styrke slik at bare den normalt robuste har vern, og at utgangspunktet om å ta ska-

delidte som han er ikke har nådd frem ved tredjemanns sjokkskader. Imidlertid påpeker han at 

prinsippet særlig har blitt eksponert i den nyere tid, og sjokkdommene som setter opp normal-

krav til psykisk styrke er «over 20 år» (nå over 30 år). Han er, slik som Kjelland og Lødrup, 

enig i at utgangspunktet må være at «skadevolderen får ta skadelidne som han er».60  

 

 

 

 

                                                 
54 Lødrup 2009, s. 297 + 386. 
55 Kjelland 2008, s. 400. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Nygaard 2007, s. 378. 
60 Ibid. 



21 

 

 

3. 7  Hensyn bak sårbarhetsprinsippet 

 

Hensyn for å utvide/fastholde prinsippet om å «ta skadelidte som han er» ved sjokkskader:  

 

Hensyn som bygger under regelen om at skadelidte skal «tas som han er» er blant annet pre-

vensjon og gjenopprettelse.  

 

Prevensjonshensynet blir ivaretatt ved at skadevolder blir pålagt å erstatte det individuelle 

tapet som faktisk har oppstått i forbindelse med skaden, og ikke bare opp til den «maksimale 

grensen» han kunne regne med ville oppstått ved en tilsvarende skade hos en normalt robust 

person. 

 

 

3.7.1   Gjenopprettelseshensynet:  

 

Gjenopprettelseshensynet innebærer at skadelidte skal gå tilbake til den situasjonen han var i 

før skaden inntrådte. Hensynet blir ivaretatt ved at han som hovedregel i norsk erstatningsrett 

gis full erstatning så langt de andre vilkårene for erstatning er oppfylt, slik at han går tilbake 

til den økonomiske situasjonen han var i før skaden inntraff. Regelen følger av skadeerstat-

ningslovens § 3-1:  

 

  «Erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgif-

ter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden.» 

 

Begrenset erstatning for sjokkskade hos tredjemann på grunn av særlig sårbarhet vil derfor i 

utgangspunktet gi redusert erstatningsvern i forhold til det som følger av skadeerstatningslo-

ven. En kan derfor stille spørsmål om skadeerstatningsloven kun verner den primærskadelidte.  

 

Det følger av skadeerstatningslovens § 3-4 at etterlatte kan ha krav på erstatning for tap av 

forsørger dersom de helt eller delvis ble forsørget av en avdød. Erstatningen for dødsfall skal 

også dekke vanlige utgifter som til gravferden, samt «andre utgifter i anledning av dødsfal-

let».  

 

Dersom hovedregelen er at full erstatning kan kreves –  og pårørende får dekket erstatning for 

tap av forsørger, samt andre utgifter som følge av dødsfallet – hvorfor står da sjokkskader for 

pårørende fortsatt i en særstilling med innskrenket erstatningsvern?  

 

Et motargument for denne analogien er at alle pårørende som opplever et dødsfall i nær fami-
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lie kommer til å ha utgifter til gravferd og eventuelle andre utgifter. Alle pårørende vil der-

imot ikke oppleve en sjokkskade, og utgiftene til begravelse mm. vil derfor være et mer natur-

lig og påregnelig tap å dekke for en skadevolder enn en sjokkskade.  

 

I mange tilfeller ved en nærstående sitt dødsfall vil det ikke ha oppstått en sjokkskade i det 

hele tatt, og i enkelte tilfeller der sjokkskaden har oppstått vil denne være i kombinasjon med 

spesielt sårbarhet hos pårørende skadelidte. Dersom skadelidte pårørende imidlertid skal få 

redusert erstatning på bakgrunn av latente skader eller svekket psykisk utgangspunkt, i tilfel-

ler der det er usikkert hvordan den latente sykdommen eller psykiske svekkelsen ville utartet 

seg i fremtiden, vil dette raskt kunne føre til urimelige løsninger for skadelidte. For eksempel 

kan en tenke seg en alenemor som er psykisk svekket fordi hennes datter nylig var omkom-

met, for deretter å miste sin sønn i en trafikkulykke. Kombinasjonen av de to dødsfallene vil 

naturlig nok kunne gi en sterkere psykisk reaksjon enn om dersom kun ett av dødsfallene var 

inntrådt.  

 

Ved å fortsette å underbygge utgangspunktet om at en sårbar person ikke har likt vern for er-

statning som en «normalt robust person», kan en spørre seg om det er ønskelig å begrense 

erstatningsvernet for en person som skulle være så uheldig å oppleve de smerter og tap som 

enhver av oss som regel vil møte på i løpet av livets gang, når vedkommende opplever disse 

innenfor en kortere tidsramme enn det som er normalt.  

 

 

Hensyn mot regelen om å «ta skadelidte som han er»:  

 

Det finnes også enkelte hensyn ved tredjemanns sjokkskade som taler mot å stadfeste prinsip-

pet om å ta skadelidte «som han er». Blant disse er hovedsakelig poenget om at skadevolder 

ikke skal bli pålagt ansvar for større skade enn det som har sammenheng med den skadevold-

ende handling; et slikt oppmykende syn kan på lang sikt medføre til at sjansen for å havne i 

erstatningsansvar, og omfanget av det, kan bli urimelig stort.61 

 

 

 

3.7.2    «Rentemotivet»:  

 

Lødrup påpeker at man må «være oppmerksom på de såkalte «rentenevroser» - den psykiske 

                                                 
61 Kjelland 2008 s. 60. 
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tilstand er påvirket av håpet om erstatning.» 62 

 

Synet ble lagt vekt på ved erstatningsutmålingen i Bersageldommen Rt-1960-357: 

   

«Når jeg ikke finner å kunne regne med et lengre tidsrom, skyldes dette at jeg for det etterføl-

gende tidsrom ikke kan se bort fra at hun har aggravert sine symptomer og at rentemotivet 

har gjort seg gjeldende i sykdomsbildet.»63 

 

Det skal vektlegges hvor sannsynlig at skadelidtes motivasjon var årsak til den psykiske lidel-

sen.64 Dersom atferden som fremkaller sykdom er styrt av ønsket om erstatningsmuligheter, 

taler det mot å anse skaden som adekvat. Dette kan også sees i sammenheng med at et håp om 

en eventuell kompensasjon kan motvirke en rask og effektiv helbredelse.65 Kjelland omtaler 

det slik at «Høyesterett signaliserer tydelig at skadelidte ikke skal tjene på en slik sykdoms-

fremkallende «kravinvestering»».   

 

Oppfatningen er også videreført i Rt-2007-158 der det ble uttalt «Når motivasjonen for denne 

adferden i alle fall for en del synes å ha vært utsikten til å oppnå en betydelig erstatningsutbeta-

ling, er det et ytterligere moment som gjør det lite rimelig at skadevolder skal dekke skaden».66 

 

Hensyn bak oppfatningen om «rentemotivet» er blant annet å forhindre at det oppstår et sys-

tem der erstatningsreglene bidrar til å forsterke eller vedlikeholde plager. Dette taler mot 

gjenopprettelseshensynet (se pkt. 3. 7. 1); skadelidte vil, ved å motta høyere erstatning enn 

opprinnelig for skaden, i så fall stå i en bedre stilling enn han eller hun gjorde før skadetids-

punktet.  

 

 

 

3. 8  Hvordan skadelidte kommer til kunnskap om skaden 

 

Et annet moment Høyesterett synes å legge vekt på, er hvordan skadelidte kom til kunnskap 

om skaden. Måten skadelidte kan komme til kunnskap om den aktuelle hendelsen som fører 

til vedkommende sin sjokkskade kan skje på to ulike måter: 

                                                 
62 Lødrup 2009, s. 385. 
63 Rt-1960-357 på s. 359. 
64 Kjelland 2008, s. 413. 
65 Rt-1940-82 på s. 88.  
66 Rt-2007-158 avsnitt 78. 
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1) Sjokkskaden oppstår som følge av at vedkommende selv er direkte vitne til primærskaden:  

Eksempel: Mor observerer at sønnen blir påkjørt og drept av en bil.67 

Eksempel (pasientskaderett): Barn kommer hjem fra en rutinemessig operasjon, og dør 

hjemme et par dager senere som følge av uventede komplikasjoner. 

Eksempel (pasientskaderett): Barn kommer hjem etter rutinemessig behandling. Det viser 

seg i ettertid at det har blitt stilt feilaktig eller mangelfull diagnose slik at barnet har fått 

mangelfull eller feil behandling. 

 

 

2) Sjokkskaden oppstår som følge av at vedkommende får kunnskap om hendelsen på en an-

nen måte: 

Eksempel: Mor ser på en direktesending på fjernsyn eller over internett at sønnen hennes blir 

påkjørt og drept. 

Eksempel (pasientskaderett): Et barn ligger på sykehuset for behandling av en ufarlig lidel-

se og dør som følge av feilmedisinering. Foreldrene får budskapet over telefon etter barnets 

død.  

 

 

3.8.1  Pårørende som er direkte vitne til skadehendelsen:  

 

Det er på det rene at ved de tilfellene der skadelidte er direkte vitne til ulykken, vil årsakss-

ammenhengen mellom den oppståtte skade og skadehendelsen virke mer nærliggende enn om 

vedkommende  ikke var til stede ved ulykkestidspunktet.  

 

Til eksempel vil jeg igjen trekke frem Bersageldommen og Hauketodommen der pårørende 

var direkte vitne til ulykken. Dette synes å være et moment som blir betydelig vektlagt av 

Høyesterett;  

 

Fra Bersageldommen:  

 

 «den situasjon som oppsto som følge av skadevolderens handling, at fru Aspøys sønn 

ble kjørt til sjøs med bilen på dypt vann og druknet inne i bilen, i særlig grad var egnet til å 

sjokkere (..) Særlig opprivende måtte det vært for guttens mor, som kom til stede på kaien like 

etterat ulykken var skjedd, og som man må gå ut fra allerede da forsto at hennes sønn befant 

                                                 
67 Slik som i Bersageldommen Rt-1960-357. 
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seg i den sunkne bil.»68 

 

 

Fra Hauketodommen:  

 

  «Det må også ha vært et forferdelig syn som møtte henne da hun imiddelbart etter 

ulykken tok hånd om sin mann. Han hadde fått knust venstre øye og kjeven, og ganen og nesen 

var borte (…) Slik Gudrun Paulsen ble vitne til ulykken som rammet hennes mann, var det 

høyst påregnelig at hun kunne bli sjokkskadet.»69 

 

 

3.8.2 Pårørende som ikke er et direkte vitne til skadehendelsen:  

 

Dersom pårørende ikke er direkte vitne til skadehendelsen synes et avgjørende syn å være om 

meddelelsen om ulykken blir gjort på en måte som «skiller seg fra det vanlige» eller på en 

«spesielt opprivende måte». Rettspraksis har gjennomgående trukket snevre grenser for er-

statningsvernet, og sentrale momenter ved vurderingen av erstatningsvernet er den sjokkskad-

des nærhet til den direkte skadelidte, hvordan meddelelsen er formidlet og skadevolders 

skyld.70  

 

Sjokkdom I, Soladommen og Beltebildommen skiller seg fra de to andre sjokkdommene ved 

at pårørende ble meddelt ulykken etter at den inntraff og uten å være direkte vitne. 

 

I Soladommen blir det påpekt på at det at familien befant seg hjemme, og andre omstendighe-

ter, ga grunn til å tro at meddelelsen om ulykken kom frem på en så skånsom måte som mulig;  

  

 

  «Det kan som det vil ses være tvil om mannen gav hustruen meddelelsen da han kom 

hjem fra sykehuset eller om familien umiddelbart før kan ha fått beskjed fra en annen. Men 

hva man enn måtte mene om dette spørsmål, er det grunn til å tro at meddelelsen er kommet 

frem i en så skånsom form som mulig.»71 

 

 

I Beltebildommen konkluderte Lagmannsretten imidlertid med et annet resultat, at meddelel-

                                                 
68 Rt-1960-357 øverst på s. 359. 
69 Rt-1985-1011 på s. 1016. 
70 Kjelland 2008, s. 396. 
71 Rt-1966-163 på s. 167. 
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sen om ulykken var skjedd på en måte som «skiller seg fra det vanlige»:  

 

Til tross for at foreldrene ikke var til stede under ulykken, og at de fikk overbrakt dødsbud-

skapet av sognepresten på en «normal og så skånsom måte som mulig» i samsvar med vanlig 

fremgangsmåte, kom Lagmannsretten til at dette ikke var et avgjørende stengsel for erstatning 

for sjokkskade. Årsaken var at situasjonen der foreldrene måtte vente en time på sognepresten 

og dødsbudskapet etter at de fikk vite om ulykken på nyhetene og forstod at deres sønn var 

involvert, ikke kunne regnes som «det vanlige»;  

 

  «Både ulykken og meddelelsen om denne skiller seg ut fra det vanlige, som pårørende 

må tåle, og kan ikke sidestilles med vanlige trafikksaker i det sivile liv.»72 

 

Til tross for resultatet i Beltebildommen ble det påpekt i dommen at: 

 

  «Hovedbudskapet er at det tilkjennes erstatning når nær pårørende var til stede som 

øyevitne da ulykken skjedde, og at denne inntraff på en særlig opprivende måte. Motsatt til-

kjennes ikke erstatning når den pårørende har fått dødsbudskapet overbrakt på en vanlig og 

skånsom måte. Sjokkskade hos pårørende har normalt vært ansett så indirekte og avledet i 

forhold til den skadegjørende handling at det ikke vil være rimelig eller naturlig å strekke 

erstatningsvernet så langt» 

 

 

Det vi kan se ut fra dommene, er at ved tilfellene der pårørende ikke har vært direkte vitne til 

skadehendelsen, er det i utgangspunktet ikke grunnlag for erstatning. I enkelte tilfeller kan det 

likevel tilkjennes erstatning; det tilsynelatende avgjørende om pårørende sjokkskadede har 

fått kunnskap om hendelsen på enten en normal og skånsom måte, eller på en traumatisk måte 

som skiller seg fra det normale. Høyesterett ser ut til å kreve at skadelidte er normalt mot-

standsdyktig. 73 

 

Kjelland påpeker i sin lærebok om personskadeerstatning74 at han mener at det er blitt lagt for 

stor vekt på hvordan vedkommende kommer til viten om det tragiske budskapet, og at det 

etter hans oppfatning ikke bør begrense erstatningsgrunnlaget at beskjeden blir formidlet på 

en normal og skånsom måte; den psykiske lidelsen vil ofte være så relatert til innholdet som 

formidles, for eksempel om en nær person sin død, at heller dette, enn måten budskapet blir 

                                                 
72 RG-2005-583. 
73 Kjelland 2008, s. 396.  
74 Ibid. 
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formidlet på bør tillegges vekt.75   

 

Nygaard synes å ha det samme synet som Kjelland om fokuset på hvordan pårørende kommer 

til viten om det tragiske budskapet fremfor å vektlegge innholdet i budskapet 76: 

 

  «ein kan spørja kor stor vekt ein skal leggja på at dødsbodskapen kom skånsamt fram. 

Traumet ligg mykje i innhaldet i bodskapen, og den personlege tilknytning77 vedkomande 

hadde til den som fekk primærskaden» s. 378.  

 

Kjelland påpeker imidlertid at det virker som at vi er «på terskelen til neste utviklingstrinn»; 

på samme måte som rettsutviklingen har ført til klarere linjer for sårbarhetsprinsippet for di-

rekte skadelidte, er også sårbarhetsprinsippet på randen til å gi beskyttelse til sjokkskadde 

utenfor faresonen.78 

 

 

 

3. 9  Relasjonen mellom den sjokkskadede og den primærskadede 

 

Et annet spørsmål som kan oppstå er forholdet sjokkskadde hadde til personen som ble utsatt 

for primærskaden. Vedkommende kan enten ha et nært forhold (f.eks. en forelder) eller avle-

det forhold (f.eks. en bekjent, eller en tilfeldig observatør uten relasjon) til primærskadede. De 

fire sjokkdommene dreier seg kun om tilfeller der primærskadelidte er ektemann eller sønn, 

uten å klargjøre problemstillingen noe videre. 

 

Nygaard kommenterer hvordan det synes å bli vektlagt hvordan dødsbudskapet kom frem til 

vedkommende, fremfor innholdet i budskapet og den personlige tilknytningen vedkommende 

hadde til den som fikk primærskaden.79 

 

I Beltebildommen blir det imidlertid uttalt følgende;  

 

  «Det kan ikke være upåregnelig for forsvaret at de80 blant de unge vernepliktige er 

barn med en særlig nær tilknytning til foreldrene, og at et dødsfall vil få sjokkartede konse-

                                                 
75 Ibid. 
76 Nygaard 2007, s. 387. 
77 Ordet «tilknytning» i kursiv i originalteksten. 
78 Kjelland 2008, s. 433. 
79 Nygaard 2007 s. 387. 
80 Jeg antar at det riktige ordet skal være «det» og ikke «de», slik det står i dommen.  
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kvenser.» 

 

Det avgjørende synes derfor å være den påregnelige tilknytningen mellom primærskadde og 

sekundærskadde, og dermed hvor påregnelig skaden hos han eller henne er for skadevolder.  

 

På en annen side kan det kommenteres et problem som kan oppstå i strid med sårbarhetsprin-

sippet, ved å trekke denne konklusjonen. Det kan tenkes en situasjon der en spesielt sårbar 

person som ikke har en (påregnelig) spesielt sterk tilknytning til skadelidte, for eksempel en 

bekjent, en ikke-nær bekjent eller til og med en fremmed, får en sjokkskade som følge av å 

overvære ulykken. Bør da vedkommende få tilkjent erstatning på bakgrunn av sårbarhetsprin-

sippet, til tross for at han ikke har en påregnelig nær tilknytning til skadelidte? 

 

Hittil har det kun, med unntak av dommen jeg vil presentere neste punkt 3.8.1, vært behandlet 

dommer i Høyesterett der sjokkskadede er forelder eller ektefelle til primærskadde. Det må 

derfor antas at det er et relativt strengt tilknytningskrav.  

 

 

 

3. 9. 1   HR-2017-352-A  -  Voldsoffererstatning for tredjemann - nærhetskravet 

og grensedragning til sjokkskader 

 

 

I dommen HR-2017-352-A befant tre deltakere seg på landsiden av AUF sin sommerleir på 

Utøya under terrorangrepet i 2011. De tre deltakerne krevde erstatning etter voldsoffererstat-

ningsloven § 1 for den psykiske skaden de ble påført som følge av å se at de andre deltakerne 

på leiren, inkludert et av de tre deltakernes søskenbarn, ble utsatt for terror.  Etter voerstl. § 1 

kan etterlatte av den som har lidd personskade som følge av en straffbar handling (som «kren-

ker livet, helsen eller friheten»81) kreve erstatning fra staten. 

   

Det ble påpekt i dommen at voldsoffererstatningsmyndighetene over tid har utviklet en prak-

sis som i enkelte tilfeller åpner for å tilkjenne erstatning for tredjemann, og at rettspraksis om 

sjokkskader står sentralt ved avgrensningen. Det ble videre kommentert at tilknytningen mel-

lom de tre deltakerne og voldshandlingen var svakere enn i Hauketodommen og Bersagel-

dommen av to grunner; 1) deres aller nærmeste var ikke rammet av voldshandlingene, og 2) 

de befant seg selv på land, flere hundre meter unna voldshandlingen. Et moment som imidler-

tid forsterket tilknytningskravet var at de var klar over at de var målet for terrorhandlingen, 

                                                 
81 Voldsoffererstatningsloven § 1. 
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selv om observerte den utenfor faresonen. Likevel var den manglende fysiske nærheten og 

nærheten til de strafferettslige fornærmede i saken avgjørende momenter for å avvise erstat-

ningskravet.  

 

Når det kom til erstatning  for deltakeren som hadde søskenbarnet sitt på Utøya var det større 

tvil. Det ble påpekt at loven ikke definerer hvilken tilknytning mellom «barnet» (deltakeren 

på land) og nærstående person som har opplevd vold etter voerstl. § 1 som kreves. Det ble 

fastslått at reglene følger av forarbeidene til loven, som fremhever at bestemmelsen er tilsiktet 

barnets omsorgsperson og søsken. Med dette konkluderte Høyesterett at vold mot søskenbarn 

ikke gir rett til erstatning, men at en særlig nær tilknytning mellom dem kan føre til at løs-

ningen i konkrete tilfeller blir en annen. I dommen ble det imidlertid også kommentert at de-

finisjoner av begrepet «nærstående person» i andre lover ikke vil være avgjørende for tolk-

ningen av det samme begrepet i voldsoffererstatningsloven.  

 

Spørsmålet er derfor om en skal tolke bemerkningene i dommen om nærhet til skadelidte ana-

logisk, slik at de også gjelder for sjokkskader. Det virker, som kommentert i punkt 3.9, som at 

kravene for nærhet mellom primærskadelidt og sekundærskadelidt er strenge; avgjørende sy-

nes å være den påregnelige tilknytningen mellom primærskadde og sekundærskadde, og hvor 

dermed påregnelig skaden hos han eller henne er for skadevolder. Av mangel på avgjørelser i 

Høyesterett om erstatning for sjokkskader der skadelidte er andre enn mor eller hustru, kom-

binert med bemerkningene i HR-2017-352-A, blir konklusjonen at det foreløpig kreves så nær 

tilknytning som ektefelle eller barn/forelder.  

 

 

 

3. 10  Skyldgrad hos skadevolder 

 

Ved adekvansvurderingen er skadevolders skyld et annet, viktig moment som må tas i be-

traktning.82 

Uttrykket «skyldgrad» innebærer en fastsettelse av hvor uskyldig, uaktsom eller forsettlig en 

skadevoldende handling er.83  

 

Grov uaktsomhet innebærer typisk en handling som representerer et markert avvik fra forsvar-

lig handlemåte som er klanderverdig, mangler aktsomhet og sterkt kan bebreides.84 Dersom 

skadevolder har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, vil han i lavere grad bli hensyntatt ved 

                                                 
82 Kjelland 2008, s. 266. 
83 Hagland og Wilhelmsen 2017, «Om erstatningsrett» s. 262. 
84 Hagland og Wilhelmsen 2017, s. 139 jf. Rt. 2004 s. 1942 «Kinaputt». 
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at det blir mindre urimelig å pålegge ham et ansvar som det som for ham måtte fremstå som 

upåregnelige skadefølger.85 Prevensjonshensynet taler derfor for et mulig utvidet erstatnings-

vern.86 Motsatt blir det dersom skadevolder har handlet på en måte som ikke representerer 

skyld, da kan et eventuelt erstatningsansvar bli redusert tilsvarende.  

 

Nygaard uttaler om skyldgraden til skadevolder at det normalt har blitt reagert sterkere mot en 

årsak som kan føres tilbake til etisk klanderverdighet enn mot en årsak som skyldes et hende-

lig uhell eller en naturkraft, 87 mens Lødrup uttaler at «det er lite tvilsomt at grov skyld fra 

skadevolderens side kan utvide rammen for ansvaret».88 

 

For å kartlegge graden av klanderverdighet hos skadevolder må en vurdere hvorvidt skade-

volder kunne forutse skadefølgen, slik at han kunne tatt den i betraktning på skadetidspunk-

tet.89 Dette er ofte vanskelig i praksis, og en må derfor vanligvis ta utgangspunkt i hva en inn-

siktsfull og normalt forstandig person burde ha kunnet forutse i den gitte situasjonen.90  

 

Skyldgraden hos skadevolder er spesielt fremtredende ved avveiningen av erstatningsvilkåre-

ne ved tilfeller som dreier seg om sjokkskader. Til illustrasjon kan vi sammenligne Sjokkdom 

I, Bersageldommen og Soladommen.  

 

I begge de to første dommene ble det påpekt at mor var spesielt sårbar. I Sjokkdom I ble er-

statning avvist på bakgrunn av nettopp dette. I Bersageldommen ble mor imidlertid tilkjent 

erstatning til tross for hennes spesielle sårbarhet. Det mest sentrale og avgjørende momentet i 

sistnevnte dom var heller bilfører sin skyld; han ble ansett som grov uaktsom fordi han ufor-

svarlig forlot bilen ulåst på bryggekanten i beruset tilstand, med flere andre berusede passasje-

rer til stede. 

 

Høyesterett påpekte i Bersageldommen at det er gode grunner for å strekke erstatningsansva-

ret lengre dersom det er snakk om skyldansvar, i motsetning til objektivt ansvar etter motor-

vognloven.91 Dette kan forklare hvorfor det ikke ble tilkjent erstatning i Soladommen, der det 

ble konkludert at bilfører ikke utviste den grad av skyld som ville omfatte erstatning for en så 

alvorlig og langvarig reaksjon mor hadde i tilfellet.  

                                                 
85 Hagland og Wilhelmsen 2017, s. 262. 
86 Kjelland 2008, s. 266. 
87 Nygaard, 2007 s. 379. 
88 Lødrup 2009, s. 378 
89 Kjelland 2008, s. 238. 
90 Ibid. 
91 Rt-1960-357 s. 359. 



31 

 

 

Med dette vil jeg konkludere at skadevolders skyld i større utstrekning kan gjøre ham ansvar-

lig i tilfeller der sekundærskadelidte er spesielt sårbar. Dersom skadevolder for eksempel har 

utvist grov skyld eller forsett i handlingsøyeblikket vil han tilsvarende, i høyere grad, være 

erstatningsansvarlig for sårbarheten til skadelidte. Dette synet blir støttet av Kjelland i «Særlig 

sårbarhet i personskadeerstatningsretten92 og er underbygget som praktisk eksempel også i 

Abortdommen fra helt tilbake til 186793: 

 

  «(…) da den Skræk, der bevirkede Aborten, dog nærmest maatte antages fremkaldt 

ved Angjældendes Angreb paa 4de Vidne og hans Forhold i det Hele, og det fordrede Beløb i 

sig selv syntes moderat, fandt man med de foregaaende Retter og i Henhold til 5-2-88, at Er-

statning maatte tilkjendes 8de Vidne med det af hende edelig opgivne Beløb.»94 

 

Enklere oppsummert: Kvinnen som aborterte som følge av sjokket som oppstod etter at sleden 

hun satt på ble angrepet ble tilkjent erstatning på grunnlag av skadevolders skyld. 

 

 

3.10.1  Hensyn bak prevensjonsprinsippet  

 

En viktig årsak til reglene om et økende erstatningsansvar på lik linje med graden av utvist 

skyld, er prevensjonsprinsippet. Prevensjonshensynet ivaretar erstatningsvernet for skadelidte 

der skadevolder har handlet på en klanderverdig måte.  

 

Prevensjonshensynet kan deles opp i to kategorier, allmennprevensjon og individualpreven-

sjon95, og har som formål å unngå etisk klanderverdig oppførsel som fører til, eller kan føre 

til, skade.  

 

Allmennprevensjon innebærer på generelt grunnlag å motivere potensielle skadevoldere mot 

å unngå å handle på en klanderverdig måte. Enkelte ganger kan en se for seg et hendelsesfor-

løp der skadevolder kan ha hatt mulighet til å unngå den aktuelle skaden. I disse tilfellene kan 

skadefølgen regnes som adekvat, og derfor pålegger ansvar, til tross for at skadevolder har 

handlet uten skyld.96   

 

                                                 
92 Kjelland 2008, s. 267 jf. Rt. 1867 s. 324 (Abortdommen). 
93 Rt-1867-324. 
94 Ibid. 
95 Hagland og Wilhelmsen 2017, s. 262. 
96 Ibid. 
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Individualprevensjon tilsikter å senke risikoen for gjentakelse av skadevoldende handlinger 

ved at en skadevolder som allerede har måttet betale erstatning én gang for en skadehendelse, 

blir motivert til å anstrenge seg for å unngå å forvolde den samme - eller en lignende skade.97  

 

 

 

3.11  Oppsummering 

 

Sammenfatningsvis ser vi at det er flere momenter som må overveies ved adekvansvurde-

ringen. Hver sjokkskade må vurderes individuelt. Omstendighetene rundt skadevolders opp-

treden og skadelidtes sårbarhet synes å ha større betydning ved vurderingen av erstatnings-

grunnlaget, enn selve omfanget av skaden. Imidlertid synes rettstilstanden å mykne opp i de 

senere årene slik at skadelidte i større grad vil ha et beskyttelsesvern også der de har et særlig 

sårbart utgangspunkt. Alle de omtalte teoretikere er enige om at erstatningsvernet for sjokks-

kader hos tredjemann bør utvides, i samsvar med alminnelig erstatningsrett, til å være på lik 

linje med fysiske og andre psykiske skader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Hagland og Wilhelmsen 2017, s. 262. 
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Del 2 

 

4. 0 Erstatning for tredjemanns sjokkskade  

ved pasientskade  

 

Det kan tenkes at en skade skjedd ved legebesøk, behandling eller annet innenfor pasientska-

derett leder til at flere enn pasienten selv lider et tap. For eksempel kan skadelidte bli utsatt 

for en behandlingsfeil og omkommer som følge av feilen. Pårørende får sjokk av hendelsen 

og utvikler en psykisk lidelse, som igjen fører til et økonomisk tap. Dette tapet kommer i til-

legg til tapet som følge av forsørgers død (forsørgertap).  

 

Temaet for denne delen av avhandlingen omhandler erstatningsreglene for tredjemanns sjokk-

skade i pasientskaderetten, sett i forhold til alminnelig erstatningsrett, og hva sjokkskadet 

tredjemann kan kreve erstattet der primærskadde er omfattet av pasientbegrepet. 

 

Ved drøftelsen av erstatning for tredjemann ved pasientskade vil jeg fremheve en relativt ny 

dom – TOSLO-2015-195564 og drøfte momentene som blir vektlagt i dommen opp mot al-

minnelig erstatningsrett og teori på pasientskadeområdet. 

 

 

 

4. 1  TOSLO-2015-195564 

 

En 15 år gammel gutt med Downs syndrom ble innlagt på sykehuset i Tønsberg grunnet ma-

gesmerter, oppkast og diare som hadde vedvart over tid. Etter utredning på sykehuset fikk han 

diagnosen mellomgulvsbrokk med en del av mage-/tarmorganer liggende inne i brysthulen 

som dermed trykket på lungene og ga nedsatt lungekapasitet. Han ble deretter fraktet i ambu-

lanse til Oslo universitetssykehus. Under transporten fjernet gutten selv en ventrikkelsonde 

som var satt inn på lokalsykehuset tidligere. Ventrikkelsonden ble ikke gjeninnsatt. Han ble 

lagt på barnekirurgisk post i påvente av operasjon neste dag, og det ble ikke gjort noen ytterli-

ge tiltak fordi han sov og så fredelig ut.  

 

Neste morgen ble moren, som lå i en seng ved siden av sin sønn, vekket av en telefon. Hun 

oppdaget at sønnen ikke pustet og var blå i huden. Hun varslet personalet umiddelbart. Det ble 

igangsatt gjenopplivning uten resultat, og sønnen ble erklært død kort tid etter.  
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Moren utviklet psykiske problemer som følge av hendelsen. Hun rettet et erstatningskrav mot 

NPE som ble avvist. Saken gikk deretter til Pasientskadenemnda, der det også ble fattet ved-

tak under dissens om at hun ikke fikk tilkjent erstatning. Det ble konkludert i vedtaket at tred-

jemanns psykiske langtidsvirkninger på grunn av sorgreaksjon ikke gir grunnlag for erstat-

ning. Begrunnelsen for vedtaket, med henvisning til de fire sjokkdommene, var at den aktuel-

le situasjonen ikke bar preg av å være en ekstraordinær og opprivende sjokkhendelse. De psy-

kiske plagene hos mor skyldtes heller en normal og forventet sorgreaksjon etter hennes barns 

dødsfall. Det ble også påpekt at det å være vitne til et dødsfall i seg selv ikke er tilstrekkelig 

for å få rett til erstatning fra den som forårsaket dødsfallet.  

 

I dommen hadde tingretten et annet syn enn nemnda, og tilkjente moren erstatning. I følge 

sakkyndige psykiater Frode Haffner kunne man «knapt tenke seg en hendelse av mer ekstra-

ordinær karakter». Tingretten la videre vekt på at det som utløste den tragiske hendelsen var 

en «alvorlig svikt» ved helsehjelpen, og konkluderte med at de psykiske lidelsene mor opp-

levde var en påregnelig og adekvat følge av pasientskaden.  

 

Den tapende part, Staten v/ Pasientskadenemnda har anket avgjørelsen til Lagmannsretten. 

Anken er berammet til behandling i Lagmannsretten i begynnelsen av 2018. 

 

 

4. 2  Hva er en «pasientskade»?   

 

En pasientskade er en betegnelse på personskader eller død som oppstår etter feilbehandling i 

helsevesenet.98 Feilbehandlingen omfatter alle slags situasjoner hvor en pasient kan utsettes 

for skade i helsevesenet, og kan ha skjedd i form av en mangelfull eller feil behandling, un-

dersøkelse, diagnostisering, medisinering, operasjon, pleie eller lignende.99 

  

Forskjellen mellom en «alminnelig» personskade og en pasientskade, er at en skadelidt pasi-

ent har et forutgående behov for å få behandlet eller diagnostisert en sykdom eller skade. Ut-

trykket «pasient» omfatter enhver person som søker, eller er under behandling av helsevesen. 

Behandlingen kan være utført av, eller utført på vegne av lege, tannlege, sykepleier eller annet 

helsepersonell i, eller utenfor sykehus.100 

 

                                                 
98 Jf. punkt 3.1 og 3.3. 
99 Passkl. § 1 
100 Rognlien 1995, «Pasientskadeerstatning Legeansvar, sykehusansvar og annet pasientskadeansvar» s.15. 
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4.2.1  NPE 

 

En pasientskadesak behandles for Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Norsk pasientskade-

erstatning er en statlig erstatningsordning som har påtatt seg ansvaret for alle pasientskader i 

Norge.  

«NPE har (… ) risikoen dersom latente predisposisjoner blir utløst av ansvarshendelsen, og 

medfører en større skade enn for en normalt robust person»101 

Forskjellen mellom NPE og andre statlige kompensasjonskilder, er at NPE tilkjenner erstat-

ning etter hva som er årsaken til erstatningskravet (om skaden er oppstått som følge av en 

ansvarshendelse NPE er ansvarlig for), og ikke etter hva vedkommende har behov for. 102 

 

 

 

4. 2. 2  Grunnvilkår for erstatning ved pasientskade 

 

Retten til erstatning for en pasientskade bygger på tre grunnvilkår som er avledet fra de al-

minnelige erstatningsrettslige grunnreglene:  

 

1) Et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag i form av uaktsomhet eller manglende faglig  

forsvarlighet ved pasientbehandlingen: 

 

Som fastsatt tidligere i fremstillingen er pårørendes sjokk på grunn av et familiemedlems 

akutte sykdom, skade eller død neppe uvanlig. En mann får for eksempel beskjed av sin lege 

om at han har fått en dødelig form for blodkreft og har 12 måneder igjen å leve. Hustruen som 

er med, får sjokk på grunn av de dårlige nyhetene.   

 

I tilfellet over er det ingen skadevolder som har ansvaret for hendelsen; mannen ville fått 

blodkreften uavhengig av legebesøket, og legen eller andre kan ikke bebreides for sykdom-

men eller sjokket som oppstår hos hustruen (med mindre det foreligger ekstraordinære forhold 

som for eksempel en feildiagnose eller behandlingsfeil).  

 

Et vilkår for å kunne kreve erstatning er derfor at en skadevolder kan identifiseres, selv om 

                                                 
101 Kjelland 2011 «Pasientskaderett» s. 248 
102 Syse, Kjelland og Jørstad, 2011 «Pasientskaderett» s. 248. 
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sjokket har like store følger som ved tilfeller der skadevolder ikke kan identifiseres.  

 

Innenfor pasientskaderett er skadevolderansvaret beskrevet i pasientskadeerstatningsloven § 1 

og omfatter skader voldt i institusjoner under spesialisthelsetjenesten og den kommunale hel-

se- og omsorgstjenesten, under ambulansetransport eller av helsepersonell som yter offentlig 

helsehjelp, personer som opptrer på vegne av helsepersonell som yter offentlig helsehjelp, 

personer som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge eller andre per-

soner som er fastsatt i forskrift.  

 

Skader regnes også som pasientskader dersom de er voldt under veiledning, undersøkelse, 

diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøve-

taking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet 

samt donasjon av organer, blod og vev. 103   

 

Så fremt skadevolder kan identifiseres er det deretter et vilkår for erstatning for tredjemanns 

sjokkskade at skaden må ha skjedd som følge av uaktsomhet eller mangelfull faglig forsvar-

lighet ved pasientbehandlingen. Se punkt 4. 11 om skadevolders skyld.  

 

 

2) Et økonomisk tap 

 

Et økonomisk tap ved tredjemanns sjokkskader innenfor pasientskaderett vil vanligvis være 

det samme tapet som innenfor alminnelig erstatningsrett; vedkommende får utgifter for psy-

kisk behandling og/eller kan ikke gå tilbake til arbeid som normalt. (Andre utgifter ved pårø-

rendes dødsfall er slik som ved alminnelig erstatningsrett, dekket av skadeerstatningslovens § 

3-4).  

 

 

3) Adekvat årsakssammenheng mellom en konkret handling (f.eks. feilgrep under en 

operasjon, feildiagnose eller unnlatelse av å gi tilstrekkelig hjelp til en pasient) og ska-

den:  

 

Slik som i alminnelig erstatningsrett er det et vilkår at det er tilstrekkelig årsakssammenheng 

mellom primærskaden og sjokkskaden hos tredjemann.  

 

Et vedtak fattet av Pasientskadenemnda som omtaler problemstillingen og som kan være rele-

                                                 
103 Lov 15. juni 2001 om erstatning ved pasientskader mv. (passkl) § 1. 
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vant for å belyse avgrensningene for årsakssammenheng, er PSN-2008-706. I saken var far 

(sekundærskadelidt) sykemeldt på grunn av psykiske plager etter at hans kone (primærskade-

lidt) fødte et dødfødt barn. Det ble konkludert i sakkyndige vurderinger at far var betydelig 

belastet etter dødsfallet, men at det ikke var noe som indikerte at han hadde en posttraumatisk 

lidelse, og han var heller ikke behandlingstrengende på psykiatrisk grunnlag.  Han ble ikke 

tilkjent erstatning. Det ble påpekt av Pasientskadenemnda at det ikke forelå tilstrekkelig (på-

regnelig) nærhet mellom den ansvarsbetingende handlingen som forårsaket skaden og den 

belastningen far opplevde; fars reduserte ervervsevne ble ansett som en indirekte følge av 

mors psykiske plager, og var derfor for fjern og avledet fra den opprinnelige skadehendelsen.  

 

Til tross for at det fastslås tilstrekkelig årsakssammenheng mellom primærskaden og tredje-

manns sjokkskade, er dette ikke alltid tilstrekkelig for erstatning. Kriteriene for tredjemanns 

erstatning for sjokkskade innenfor pasientskaderett synes å være snevre.  

 

Ved vurderingen om det foreligger adekvat årsakssammenheng skal det tas hensyn til om ska-

defølgen var en forutsett følge for skadevolder. En forutsett følge innebærer at skadevolder 

kunne tatt den i betraktning på handlingstidspunktet104 se punkt 3.10 overfor i fremstillingen. 

Ved adekvansvurderingen i et annet vedtak av Pasientskadenemnda, PSN-2007-888105, ble det 

spesielt lagt vekt på at viktig moment ved vurderingen er hvorvidt det var påregnelig at den 

konkrete skadevolderen kunne forutse at den aktuelle skaden skulle oppstå. Det er også av 

betydning hvor ofte den aktuelle type skaden faktisk oppstår. Til tross for at skaden i denne 

saken omhandlet en skade hos primærskadelidt, må det antas at de samme kravene stilles til 

påregneligheten for skader hos sekundærskadelidt.  

 

 

 

4. 3  Hvem kan kreve erstatning?  

 

Etter reglene i pasientskadeloven § 2 gis det erstatning til pasienten og andre som har lidt tap 

på grunn av en pasientskade, så lenge skaden skyldes bestemte, definerte vilkår. Vilkårene 

innebærer at det har vært en svikt ved helsehjelp, teknisk svikt ved apparater, redskap eller 

utstyr, smitte eller infeksjon som ikke skyldes pasientens tilstand eller sykdom, vaksinasjon 

eller forhold ellers som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell 

etter alminnelige erstatningsregler. 106  

                                                 
104 Syse, Kjelland og Jørstad 2011, s. 264.  
105 En 33 år gammel kvinne fikk spinalbedøvelse under en artroskopisk undersøkelse av ankelen. Etter inngrepet 

fikk pasienten vannlatingsproblemer og smerter i ryggen.  
106 Passkl. § 2. 
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Ved avgjørelsen om erstatning skal det tas hensyn om kravene skadelidte med rimelighet kan 

stille til virksomheten på tidspunktet for skaden er tilsidesatt. Et unntak fra regelen er dersom 

skaden skyldes utilstrekkelige ressurser, dersom ressursfordelingen har vært forsvarlig og 

virksomheten ellers holder en forsvarlig standard. 107  

 

Dersom det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter de foregående og videre 

beskrevne vilkår, kan det unntaksvis gis erstatning ved pasientskader som er særlig store eller 

særlig uventede etter passkl. § 2 tredje ledd, så lenge ikke skaden faller inn under den risikoen 

pasienten må akseptere. Det er av betydning om det er gitt tilstrekkelig informasjon på for-

hånd.  

 

Om bestemmelsen i passkl. § 2 tredje ledd ble det uttalt i Rt-2013-653 at den kun er en sik-

kerhetsventil og skal brukes med forsiktighet. Den gir grunnlag til å tilkjenne erstatning ved 

«noen tilfeller hvor det ville virke støtende ikke å tilkjenne erstatning»; det skal ikke foretas 

en fri rimelighetsvurdering. 108 Det antas derfor at det skal mye til for at en sjokkskade hos 

tredjemann faller inn under bestemmelsen.  

 

Det følger av Ot.prp. nr. 31109 at passkl. § 2 i utgangspunktet bare gjaldt for fysisk skade. I 

NOU 1992 nr.6 ble det underbygget at rene psykiske skader falt utenfor regelen, med mindre 

skaden var en følge av fysisk skade. Utvalget i Ot.prp.nr. 31 tolket det opprinnelige utgangs-

punktet slik at det bare er personskade som gir rett til erstatning, og at en pasients sjokkskade 

spesifikt faller utenfor regelen, med mindre de er en følge av fysisk skade. Det nevnes imid-

lertid ikke noe om sjokkskadet tredjemann, så et foreløpig ubesvart spørsmål er derfor om 

tredjemanns erstatning for sjokkskade skal tolkes analogisk og kun gi erstatningsvern ved 

fysisk skade hos primærskadet pasient, eller om erstatningsvernet også gjelder ved tilfeller der 

primærskadet kun er psykisk skadet (f.eks. ved feildiagnose som viser seg å være ufarlig).  

 

 

 

4. 4 Pasientskadeerstatningsloven § 2: pasientbegrepet og «andre» 

 

Pasientskadeerstatningslovens § 2 lyder som følger:  

 

«Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning (…)»  

                                                 
107 Ibid. 
108 Rt-2013-653 (avsnitt 33). 
109 Ot.prp.nr.31 (1998 – 1999). 
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(min utheving)  

 

Det er på det rene at en pasient som har lidt tap på grunn av en pasientskade har rett til erstat-

ning så langt vilkårene for erstatning er til stede. Spørsmålet er derimot hvem begrepet 

«andre» i lovteksten omfatter.  Som regel vil bare den skadede selv og eventuelle etterlatte 

ved et dødsfall, som ble forsørget av avdøde, kunne vise at det er tilstrekkelig nær årsaks-

sammenheng mellom det tap som har oppstått for vedkommende og pasientskaden 110  

 

Hagstrøm og Stenvik beskriver at regelen innebærer at etterlatte ved dødsfall for eksempel 

kan kreve erstatning for tap av forsørger, og nærstående ved annen sykdom/skade kan kreve 

dekket utgifter til besøk, tap av inntekter med mer.111 

 

Både ot.prp.31 og NOU 1992:6 presiserer problemstillingen om erstatningsvernet for andre 

enn pasienten selv og viser videre til alminnelige erstatningsregler:  

 

Det fremkommer av Ot.prp. nr. 31 (1998-1999) at et vilkår for at andre enn pasienten skal 

kunne kreve erstatning, er at det er på det rene at det er oppstått en skade på pasienten selv. 

Dette innebærer at det er en begrensning innenfor pasientskaderetten som ikke finnes i den 

alminnelige erstatningsrett, nemlig at pårørende ikke kan kreve sine tap dekket dersom ikke 

pasienten også har lidt skade; «dersom en pasient først skades, gjelder pasientskadereglene 

uavhengig av hvem som påføres tapet».  

 

Det samme synet fremkom av NOU 1992:6 « Hvis først en pasient skades, gjelder reglene 

uavhengig av hvem som påføres tapet. Hvis pasienten omkommer, vil de etterlatte få erstat-

ning for tap av forsørger etter Skl. § 3-4». En problemstilling som kan oppstå her er for ek-

sempel i tilfeller der pårørende blir feilinformert om at deres nære er skadet eller omkommet, 

der de egentlig er i god behold, og pårørende deretter får en sjokklidelse før misforståelsen 

oppklares.  

 

Det synes å være delte meninger om spørsmålet om tredjeperson sitt erstatningsrettslige vern ved pasi-

entskader. Den norske advokatforening sitt syn på saken112 er at begrensningen ved å bare la pasienten 

selv ha rett til erstatning kan falle uheldig ut, og at loven også bør omfatte andre enn den som ikke 

utfyller pasientrollen; «også de som blir påført skade som en direkte følge av behandling, pleie etc, og 

ikke alene de skader som rammer den som er eller har vært pasient bør omfattes».113 

                                                 
110 Ot.prp. nr. 31 (1998 – 1999).  
111 Hagstrøm og Stenvik 2015, «Erstatningsrett» s. 336. 
112 Ot.prp.nr.31 (1998 - 1999) under pkt. 10.3.2.3 «Høringsinstansens syn». 
113 Ibid.  
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Departement konkluderer i Ot.prp. nr. 31 med et forslag om å gi tredjepersoner erstatningsrettslig 

vern, men at det likevel kreves (slik som etter gjeldende alminnelig erstatningsrett) at det er nær år-

sakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det tap som er lidt. Det spiller imidlertid ingen rolle 

om kravet fra tredjemann er avledet av pasientens eget krav eller om det er deres selvstendige krav og 

avslutter med følgende oppsummerende konklusjon; 

 

 

  «Når skader på tredjeperson i prinsippet dekkes av pasientskadeloven, avgrenses ikke lovens 

virkeområde etter hvem som fremmer erstatningskravet eller hvilke personers tap som dekkes. Lovens 

saklige virkeområde er likevel tilstrekkelig avgrenset ved at det må dreie seg om en pasientskade, ty-

pisk en skade i forbindelse med behandling (...). En pårørende som blir utsatt for tilfeldig smitte eller 

skade på besøk på et sykehus er derved ikke dekket av reglene». 114 

 

 

Verken pasientskadeloven eller skadeerstatningsloven gir noe svar på hvem «andre» i pasientskadelo-

vens § 2 innebærer.  Problemstillingen ble diskutert i Rt. 2010 s. 1153 der førstvoterende uttalte (av-

snitt 37)  at:  

   

  «forutsetningen for at tredjepersons tap skal være erstatningsrettslig vernet, er at vedkom-

mende tredjeperson har en tilstrekkelig nær tilknytning til den direkte skadelidte, og at det tap som 

kreves erstattet, ligger innenfor det som er nødvendig og rimelig å erstatte»  

 

 

Likevel ble det påpekt at dersom erstatningsvern foreligger, betyr ikke det nødvendigvis at tredjeper-

son kan gjøre gjeldende kravet direkte overfor pasientskadeerstatningen.  

 

Kjelland omtaler i sin lærebok om pasientskaderett115 at en psykisk skade, som for eksempel en sjokk-

skade, kan gi rett til erstatning så langt de «relativt restriktive vilkårene for sjokkskadeerstatning er 

oppfylt» (s. 551). 

 

To avgjørelser av pasientskadenemnda som omfatter psykiske skader for tredjemann er PSN-2007-285 

og PSN-2006-1034.  

 

I den første saken116 fikk mor avslag på krav om erstatning etter psykiske plager som følge av forsin-

ket behandling av hjernehinnebetennelse hos hennes nyfødte barn, som senere døde. Det ble ikke til-

kjent erstatning med begrunnelse at skadevolder ikke voldte skaden ved forsett eller grov uaktsomhet; 

det forelå ingen omstendigheter som tydet på at handlingen var «så avvikende fra normal handlemåte» 

                                                 
114 Ot.prp. nr. 31 (1998 - 1999) under pkt. 10.5.4 «Departementets vurdering». 
115 Kjelland 2011, «Pasientskaderett» s. 551 . 
116 PSN-2007-285. 
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at den kunne karakteriseres som grovt uaktsom.117 

 

 

I den andre saken118 klarte en 17 år gammel jente å begå selvmord på et sykehus, til tross for tett opp-

følging etter å ha hatt psykotiske trekk og vurdert som suicidal. Moren fikk ikke erstatning for psykis-

ke plager i etterkant av hendelsen. Det ble uttalt at det ikke er utelukket at mor har hatt psykiske lidel-

ser som følge av dødsfallet som kan ha redusert arbeidsevnen hennes, men at et slikt tap kun kan bli 

erstattet der det er forhold ved den skadebetingende hendelsen som er «helt ekstraordinære», og som 

gjør at det er påregnelig med etterfølgende og langvarige psykiske plager hos tredjemann. Nemnda 

konkluderte med at det ikke forelå tilstrekkelig årsakssammenheng mellom «den skadevoldende unn-

latelsen» og mors psykiske problemer for å kunne tilkjenne henne erstatning.  

 

 

I begge sakene blir det spesielt lagt vekt på at det er snevre grenser for erstatning til sekundærskadelid-

te som selv ikke har blitt skadet ved den erstatningsbetingende hendelsen.  

Kjelland uttaler også om erstatning for tredjemann at «Analysen av nemndspraksis gir et inntrykk av at 

det skal relativt mye til for å få tilkjent slik erstatning".923   

 

Til tross for disse avgjørelsene, følger det imidlertid av Rt-2010-1153119 med referanse til Ot.prp.nr.31 

at «spørsmålet om i hvilken utstrekning andre enn pasienten skal kunne kreve erstatning, skal lø-

ses etter alminnelig erstatningsrett».  

 

Spørsmålet om pasientskadelovens § 2 «og andre» omfatter tredjemanns sjokkskade synes å være 

uklart. Imidlertid ble moren i TOSLO-2015-195564 tilkjent erstatning for tredjemanns sjokkska-

de. Til tross for at problemstillingen ikke er noe videre vurdert i dommen, må det likevel antas at 

«og andre» i passkl. § 2 også omfatter tredjemanns sjokkskade.  

 

 

 

4. 5  Problemstillingen rundt gravid mor og nyfødt barn 

 

En ikke uvanlig problemstilling innenfor pasientskaderett er død/skade på nyfødt eller ufødt 

barn. Problemstillingen kan særlig oppstå ved skader som skjer under fødselen. 

Det kan oppstå usikkerhet rundt hvem som omfattes av pasientbegrepet – er det ufødte barnet 

et eget rettssubjekt?  

 

                                                 
117 Ibid. 
118 PSN-2006-1034. 
119 Dommen gjaldt en mor som fikk et barn med fødselsskade, og måtte slutte i sin stilling for å ta seg av barnet 

på heltid. Hun ble ikke tilkjent erstatning, med begrunnelsen at annen erstatning som sønnen (som direkte 

skadelidt) allerede hadde mottatt for dekning av utgifter til pleie og omsorg, omfattet inntektstapet hennes.  
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Reglene er oppsummert i «Pasientskaderett»120 av Kjelland. Det avgjørende er hvorvidt barnet 

fortsatt er i magen til mor, om barnet er født, eller om skaden oppstår under fødselen. Dersom 

barnet ikke er født, men mottar medisinsk behandling i mors liv under svangerskapet, regnes 

barnet som et eget rettssubjekt. Barnet vil derfor være pasienten i dette tilfelle. Dersom barnet 

dør i magen til mor regnes det derimot som del av mor, og mor blir regnet som pasienten 

(primærskadelidt). En sjokkskade hos mor ved et tilfelle der fosteret dør blir dermed omfattet 

direkte av begrepet "pasient" i pasientskadeloven § 2.  

 

Et eksempel på hvert av tilfellene er PSN-N1999-0034 og PSN-N2008-0254121. I den første 

saken forelå det en rutinesvikt som førte til at mor fødte et dødfødt barn. Barnet ble ikke an-

sett som et eget rettssubjekt siden det fortsatt var i magen til mor på tidspunktet det døde, og 

hun (mor) ble derfor tilkjent erstatning. I det andre tilfellet forelå det mangelfull fødselshjelp 

som førte til at barnet ble forløst 4 ½ timer for sent, og dermed døde under fødselen. Det ble 

lagt til grunn at barnet ble ansett som del av mor, og hun hadde dermed de samme erstatnings-

rettslige rettighetene som andre som har vært utsatt for en pasientskade.  I slike saker vil imid-

lertid far bli ansett som tredjemann122, og har ikke rett til erstatning med mindre vilkårene for 

sjokkskade er til stede.  

 

Dersom barn er primærskadelidt og mor sekundærskadelidt, må det, for at mor skal kunne ha 

rett til erstatning, enten sannsynliggjøres at hun har lidt et tredjemannstap med grunnlag for 

erstatning, eller at hun selv har blitt påført psykiske skader av et visst omfang (sjokkskade) 

som gir rett til erstatning etter passkl. § 2. 

 

 

 

4.6  Tredjemanns stilling  

 

Tredjemanns psykiske skader og sjokkskader faller som hovedregel utenfor rammen for pasi-

entansvaret.123  

 

Stein Rognlien påpeker likevel i sin lærebok124 at det må antas at nære pårørende i visse tilfel-

ler vil kunne få erstatning for sjokkerende opplevelser som følge av pasientskader som leder 

til død hos primærskadelidt. Det refereres til alminnelig rettspraksis for sjokkskader.  

                                                 
120 Side 280. 
121 Kjelland 2011, s. 280. 
122 PSN-2008-706. 
123 Rognlien 1995, «Pasientskaderett» s. 17 
124 Ibid. 
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I pasientskadenemndas avgjørelser PSN-2008-706, PSN-2008-24 og PSN-2008-923125, ble 

problemstillingen om sjokkskade for tredjemann omtalt. De tre avgjørelsene bærer preg av et 

enstemmig syn om at det er strenge krav for at tredjemann skal få dekket sitt krav; 

 

 

PSN-2008-706: 

 

  «Ifølge Ot. Prp. nr 31 1998-99 side 51-53 fremgår det at tredjepersoner kan få dekket 

sitt tap. Det må imidlertid være nær årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget - for ek-

sempel en feilbehandling og det tap som er lidt. Nemnda viser til at det er snevre grenser for 

erstatning til tredjemenn som ikke selv er blitt skadet ved den erstatningsbetingende hendel-

sen, men som er påført en «sekundærskade». I rettspraksis ses en restriktiv holdning i forhold 

til tredjemenns erstatningsrettslige vern. Kun ved såkalt sjokkskader, jf. «sjokkdommene», 

(Rt-1960-357, Rt-1966-163 og Rt-1985-1011) er det åpnet for erstatning til tredjemenn som 

har vært vitne til eller opplevd ansvarsbetingende ekstreme påkjenninger med etterfølgende 

psykiske skader.»126 

 

Se og Pasientskadenemndas praksis:  

 

PSN-2008-24:  

 

  «Nemnda viser til at det er snevre grenser for erstatning til tredjemenn som ikke selv 

er blitt skadet ved den erstatningsbetingende hendelsen, men som er påført en «sekundærska-

de». I rettspraksis ses en restriktiv holdning i forhold til tredjemenns erstatningsrettslige vern. 

Ved såkalt sjokkskader, jf. «sjokkdommene», er det åpnet for erstatning til tredjemenn som 

har vært vitne til eller opplevd ansvarsbetingende ekstreme påkjenninger med etterfølgende 

psykiske skader. Skadene oppsto i disse tilfellene umiddelbart eller i nær tilknytning til den 

skadevoldende begivenhet.» 127 

 

 

                                                 
125 I dommen fikk et barn hjerneskade etter en svikt ved fødselen. Mor kunne ikke gå tilbake til arbeid som nor-

malt på grunn av døgnkontinuerlig pleie og tilsyn av sønnen. Pasientskadenemnda konkluderte med at det 

ikke forelå tilstrekkelig årsakssammenheng mellom den skadevoldende begivenheten og skadefølgen hos 

mor, og hun fikk derfor ikke tilkjent erstatning.  

 
126 PSN-2008-706. 
127 PSN-2008-24. 
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PSN-2008-923:  

 

  « I rettspraksis ses en restriktiv holdning i forhold til tredjemenns erstatningsrettslige 

vern. Ved såkalte sjokkskader, Rt-1960-357, Rt-1966-163 og Rt-1986-46, er det åpnet for er-

statning til tredjemenn som har vært vitne til eller som har opplevd ansvarsbetingede ekstre-

me påkjenninger med etterfølgende psykiske skader. Skadene oppsto i disse tilfellene umid-

delbart eller i nær tilknytning til den skadevoldende begivenhet. Rettspraksis gir ikke grunn-

lag for å tilkjenne erstatning i et tilfelle som hos erstatningssøker, jf. sjokkdommene. Skade-

hendelsen under fødselen gav ikke grunnlag for en slik sjokkartet opplevelse som rettspraksis 

har satt som vilkår for å danne et selvstendig og adekvat ansvarsgrunnlag. Det er heller ikke 

dokumentert at erstatningssøker har pådratt seg et personlig traume som skulle tilsi at hun 

har blitt utsatt for en sjokkskade»128 

 

 

Det gjennomgående utgangspunkt synes å være at vilkårene for tredjemanns sjokkskader ved 

pasientskader skal bygge på de vilkårene som er oppgitt i de fire sjokkdommene, og at hold-

ningen til å gi erstatning for slike skader er restriktiv.  

 

 

 

4.7  Psykiske skader og sjokkskader 

 

Utgangspunktet ved sjokkskade for tredjemann ved pasientskader er at vedkommende selv må 

bære den økonomiske risikoen for den psykiske sykdommen som oppstår, dersom tredjemann 

ikke selv har vært utsatt for fysisk skade. Reglene er derfor strengere enn ved sjokkskader hos 

tredjemann i alminnelig erstatningsrett. Nærstående til skadelidte kan bare i enkelte tilfelle få 

erstatning, forutsatt at det foreligger et ansvarsgrunnlag i forhold til en primærskadelidte. 129  

 

Det fremkommer av Ot.prp.nr.31130 at det i prinsippet ikke er tvilsomt at både fysiske skader 

og varige psykiske lidelser på grunn av feilmedisinering kan gi grunnlag for erstatning for 

både pasienten og pårørende, men at sjokkskader står i en annen stilling «det er derimot mer 

tvilsomt om sjokkskadene har erstatningsvern». 

 

Videre uttalte departementet (i Ot.prp.31) at gjeldende alminnelig erstatningsrett er utviklet av 

domstolene over mange år og trekker en rimelig grense for hvilke ansvarshandlinger som bør 

                                                 
128 PSN-2008-923. 
129 Frøseth 2015, «Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade – særlig på pasientskaderettens område» s. 

103 i « Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett nr 2». 
130 Ot.prp. nr. 31 s. 16. 
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ha erstatningsrettslige følger, og at det derfor er vanskelig å begrunne at tredjepersoner som 

har erstatningsrettslig vern etter alminnelig erstatningsrett ikke også skal ha vern etter pasient-

skadeloven.   

 

De alminnelige reglene for at tredjeperson kan kreve erstatning er som beskrevet i punkt 3.6; 

at det finnes et ansvarsgrunnlag, det har oppstått et økonomisk tap og det er en kvalifisert 

nærhet i årsakssammenhengen mellom den ansvarsbetingende handlingen og den skaden som 

har oppstått på tredjeperson.  

 

Som vi har sett på tidligere gjennom de fire tradisjonelle sjokk-dommene, har Høyesterett kun 

gitt erstatning ved tilfeller der skadehendelsen var av en uventet og ekstraordinær karakter. I 

tillegg har det i utgangspunktet vært et krav om at pårørende har vært i geografisk nærhet til 

skadehendelsen, med unntak av Beltebildommen der budskapet ble meddelt på en uvanlig 

måte. En faktor som har spilt inn for avgjørelsen er også graden av skyld skadevolder hadde 

ved hendelsen.  

 

Ved vurderingen av pårørendes rett til erstatning for sjokkskade uttaler Nygaard i Skade og 

ansvar på s. 378 at problemstillingen er blant annet om skaden er for indirekte og avledet og 

om den ligger innenfor det påregnelige. 

 

I NOU 1992:6 erstatning ved pasientskader er det oppgitt følgende om (manglende) nærhet i 

årsakssammenhengen:  

 

  «Problemstillingen blir den samme hvor en skadevoldende handling fører til en per-

sonskade (primærskade), og en av skadelidtes pårørende blir påført sjokk med derpå følgende 

psykiske problemer (sekundærskade). Skadevolderen vil på vanlig måte kunne bli erstatnings-

ansvarlig for slik psykisk skade, jfr. bl.a. Rt. 1985 s. 1011: En kvinne fikk sjokk etter å ha sett 

at hennes mann ble truffet av en toglykt, og ble tilkjent erstatning.» 131 

 

Til tross for NOU 1992:6, departementets uttalelse i ot.prp.31 og en generell oppfatning i ju-

ridisk teori 132 om at problemstillingen skal løses på samme måte som alminnelig erstatnings-

rett, er det flere tilfeller der pårørende ikke har fått medhold til erstatning for psykisk skade.  

 

I NPE sak nr. 448/89 fikk ikke foreldre tilkjent erstatning etter økonomisk tap på grunn av 

psykiske problemer etter at deres barn døde av en sykehusskade. Begrunnelsen var at foreld-

rene ikke var pasienter selv. 133 

 

                                                 
131 NOU 1992:6 Erstatning ved pasientskader. 
132 Frøseth 2015, s. 105. 
133 Eksempel fra Ot.prp. nr. 31. 
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I NPE sak nr 331/93 fikk heller ikke foreldre tilkjent erstatning etter at deres barn døde på 

grunn av en sykehusskade. Begrunnelsen var den samme som i sak nr. 448/89.134  

 

Videre ble heller ikke foreldre tilkjent erstatning i de tre tidligere nevnte avgjørelsene PSN-

2008-923, PSN-2008-24 og PSN-2008-706 i punkt 4.6. De to første avgjørelsene gjaldt krav 

om erstatning til forelder etter fødselsskade på barn. Den siste gjaldt erstatning etter skadeføl-

ger hos far etter hans barns dødfødsel. Erstatningskravet ble avvist i samtlige saker med ulike 

begrunnelser;  

 

I den første saken ble det konkludert med at mor allerede hadde mottatt erstatning i form av 

tidligere tilkjent erstatning. I den andre saken ble det vedtatt at det ikke forelå en ekstraordi-

nær skadehendelse og umiddelbar reaksjon hos far som kvalifiserte til erstatning. Ved den 

siste saken ble det vedtatt at far sine etterfølgende psykiske skader ikke var ansett som en di-

rekte følge av skaden, og at adekvat årsakssammenheng derfor ikke var oppfylt.  

 

I kontrast til disse fem vedtakene ble det imidlertid et annet resultat i dommen TOSLO-2015-

195564, der det i tidligere vedtak i PSN hadde blitt konkludert at det ikke forelå grunnlag for 

erstatning; årsakssammenhengen ble ansett som adekvat, og moren ble tilkjent erstatning for 

sjokkskaden.  

 

 

 

4. 8  Sårbarhetsprinsippet - å ta skadelidte «som han er» 

 

Sårbarhetsprinsippet regnes som et alminnelig erstatningsrettslig prinsipp, og er sjeldent for-

ankret spesifikt i lovtekst. Et av få tilfeller er imidlertid innenfor pasientskade, der pasientska-

deloven § 2 første ledd bokstav c) uttrykker spesifikt om prinsippet om å ta skadelidte (og 

sekundærskadde) «som han er»; 

 

 

 «Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har krav på erstatning når 

skaden skyldes …, c) smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens til-

stand eller sykdom»  

 

 

Kjelland beskriver i «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten»135 at reguleringen i 

pasientsakene må sees i sammenheng med at skadelidte pasienter utgjør en spesiell sårbar-

                                                 
134 Ibid.  
135Kjelland 2008, s. 66. 
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hetsgruppe. Primærskadelidte pasient har ofte en lidelse i form av skade eller sykdom. Denne 

skaden eller sykdommen gjør ofte pasienten mer sårbar for nye skader, og sårbarheten kan bli 

utløst ved pasientskaden, for eksempel ved at en pasient få blodpropp som følge av at feil be-

handling samvirker med hans tidligere sykdom.136 Ved slike tilfeller er det i utgangspunktet 

NPE som har sårbarhetsrisikoen. 137  

 

Et spørsmål som oppstår med dette er hvordan stillingen blir for «andre» etter psl. § 2 første 

ledd; en pårørende som får en sjokkskade som følge av et familiemedlems pasientskade står jo 

ikke i den spesielle sårbare pasientposisjonen selv og er derfor ikke i noen tilsynelatende sær-

lig sårbar stilling. 138 

 

 

4. 8. 1  Sårbarhet hos primærskadelite og tredjemanns erstatningsvern 

 

En annen problemstilling innenfor spørsmålet om å ta skadelidte «som han er» kan sees i 

TOSLO-2015-195564. I dommen gjelder ikke spørsmålet sjokkskadede tredjemanns sårbar-

het, men primærskadede sin sårbarhet. Det er likevel relevant å drøfte problemstillingen, fordi 

sekundærskadede ikke vil ha et erstatningsgrunnlag for sjokkskade der primærskaden blir 

vurdert som utslag av hans sykdom uten at andre kunne klandres for skaden se punkt 4.11 om 

skadevolders skyld. I dommen var mor på sykehus sammen med sønnen sin, som var innlagt 

for operasjon neste dag, etter akutte symptomer fra mellomgulvsbrokk. Han døde neste mor-

gen, før operasjonen var funnet sted, og ved siden av sin mor.  

 

På den ene siden kan man se situasjonen slik at mor er klar over at sønnen har en alvorlig 

sykdom og burde kunne være forberedt på ulike hendelsesforløp. I vedtaket til pasientskade-

nemnda i forkant av dommen ble det uttalt at til tross for at sønnen sin plutselige forverring av 

sykdommen og død var uventet, skyldes forverringen og etterfølgende død hans tilstand; si-

tuasjonen kunne derfor ikke bli sammenlignet med en slik type ulykke som ved de sjokk-

dommene der det har blitt tilkjent erstatning. Argumentasjonen ble bygget på at han allerede 

var syk da han ble innlagt, og at det var hans allerede sårbarhet (sykdommen) som skyldtes 

ulykkeshendelsen. 

 

Dette synspunktet var tingretten imidlertid ikke enig i, og konkluderte med at, til tross for at 

han allerede led av en sykdom, var det som utløste forverring av sykdommen hans og årsaken 

til dødsfallet at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Moren ble tilkjent erstatning.   

                                                 
136 Ibid. 
137 Kjelland 2008, s. 252. 
138 Kjelland 2008, s. 252. 
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For spesiell sårbarhet hos tredjemann må vurderingen antas å være den samme som innenfor 

alminnelig erstatningsrett. Se pkt. 3.6 tidligere i fremstillingen. 

 

 

 

4. 9  Tidsavgrensningsprinsippet og latent sårbarhet 

 

Skadelidte tredjemann kan ha en latent sårbarhet som realiseres uavhengig av ansvarshendel-

sen.139 De samme reglene gjelder her som i alminnelig erstatningsrett. I slike tilfeller opptrer 

sårbarheten som en selvstendig virkende årsak, og NPE vil således bare være ansvarlig for 

erstatning som følge av det tapet som står i påvist årsakssammenheng med skaden. Igjen er 

dokumentasjon fra medisinsk sakkyndige viktige bevisgrunnlag for å fastsette faktiske om-

stendigheter rundt skaden og den latente sårbarheten.  

 

Et vedtak som er relevant for å belyse problemstillingen er PSN-2008-34. 

I saken hadde far et inntektstap som følge av hans datters pasientskade etter forsinket fødsel. 

Det ble konkludert av Pasientskadenemnda at det ikke forelå noen ekstraordinær skadehendel-

se og umiddelbar reaksjon hos far (slik som beskrevet i de fire «sjokk-dommene») som ga 

ham rett til erstatning. Det ble lagt vekt på at det ikke syntes å være adekvat årsakssammen-

heng mellom farens inntektstap og primærskaden; farens uførhet ble knyttet til fødselsskadens 

konsekvenser på sikt, og ikke umiddelbart til skadetidspunktet og ga derfor ikke grunnlag for 

erstatning. 

 

En sjokkskade eller annen psykisk forstyrrelse som helt eller delvis skyldes latente anlegg hos 

skadelidte vil kunne falle utenfor pasientskadeansvaret i den utstrekning tapet etter skaden er 

en upåregnelig følge140, og de samme reglene som innenfor alminnelig erstatningsrett gjelder 

også her.   

 

 

 

4. 10  Nærhet til skadelidte 

 

En sjokkskade kan oppstå ved at vedkommende er direkte vitne til primærskaden, eller at 

vedkommende kommer til kjennskap om skaden på en annen måte.  

                                                 
139 Kjelland 2011, s. 271. 
140 Rognlien 1995, «Pasientskadeerstatning Legeansvar, sykehusansvar og annet pasientskadeansvar» s. 17. 



49 

 

 

Eksempel på situasjon 1: Barn kommer hjem fra en rutinemessig operasjon; et par dager sene-

re oppstår komplikasjoner som gjør at han uventet dør mens foreldrene er til stede.  

Eksempel på situasjon 2: Barn ligger på sykehuset for behandling av lungebetennelse, og der-

etter dør som følge av feilmedisinering. Foreldrene får budskapet over telefon etter barnets 

død.  

 

Det antas, slik som ved alminnelig erstatningsrett, at vernet for sjokkskade hos tredjemann 

ved pasientskade er sterkere der pårørende har vært vitne til hendelsen. 

 

 

 

4. 11  Uaktsomhet og skyldgrad hos skadevolder 

 

Så fremt skadevolder kan identifiseres som helsepersonell eller andre som er omfattet av pasi-

entskadeloven § 1 og § 2, er det deretter, for å kunne ha rett til erstatning for tredjemanns ska-

de, et vilkår at skaden må ha skjedd som følge av uaktsomhet eller mangelfull faglig forsvar-

lighet ved pasientbehandlingen. Ansvaret gjelder ikke bare ovenfor hver enkelt pasient, men 

også organisatoriske forhold og for eksempel ansettelse av ukvalifisert personale.141 Det er 

ikke nødvendig at skaden eller det uaktsomme forhold kan knyttes til et bestemt individ, også 

anonyme og kumulative feil gir grunnlag for ansvar for NPE142. Det foreligger dermed svikt 

etter passkl. § 2 så fremt det har blitt utvist uaktsomhet, selv om det ikke er mulig å peke ut en 

spesifikk person som har forvoldt skaden.  

 

Det ble uttalt i HR-2017-687-A om hva «svikt»143 i passkl. § 2 innebærer;  

 

 

  «selv om «svikt» gir uttrykk for en objektiv norm med utgangspunkt i skadelidtes for-

ventninger til behandlingen, ligger det likevel en realitet i at det må foreligge en «svikt» - ikke 

enhver skade som forårsakes av helsehjelp, gir rett til pasientskadeerstatning. Hva som utgjør 

en «svikt», må vurderes med utgangspunkt i vanlig god praksis i vedkommende yrkesgruppe, i 

dette tilfellet hjertespesialister i privat praksis. Det må tas utgangspunkt i den fagkunnskap 

som var tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.» 

 

 

                                                 
141 Lødrup 2009, s. 272.  
142 Ibid.  
143 Se punkt 4.4 om passkl. § 2. 



50 

 

Ved vurderingen av hva som anses som uaktsomt eller faglig mangelfull forsvarlighet, skal 

det tas hensyn kravene skadelidte med rimelighet kunne stille til virksomheten på tidspunktet 

for skaden. Dersom kravene skadelidte kunne forvente av virksomheten er tilsidesatt kan han 

eller hun ha rett til erstatning. Et unntak fra regelen er dersom skaden skyldes utilstrekkelige 

ressurser, dersom ressursfordelingen har vært forsvarlig og virksomheten ellers holder en for-

svarlig standard. 144  

 

Typisk innebærer en slik uaktsomhet eller mangelfull forsvarlighet at det har vært en svikt 

ved helsehjelp, teknisk svikt ved apparater, redskap eller utstyr, smitte eller infeksjon som 

ikke skyldes pasientens tilstand eller sykdom, vaksinasjon eller forhold ellers som medfører 

ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler. 
145 

 

I pasientskadenemndas vedtak PSN-2008-24 ble det påpekt uten nærmere begrunnelse (fordi 

erstatning uansett ble avvist) at det var tvilsomt at det forelå ansvarsgrunnlag i form av uakt-

somhet, til tross for at det ble uttalt i tidligere vedtak om samme sak PSN-2007-166146 at NPE 

hadde til grunn at pasientens hjerneskade «i sin helhet» var en følge av den forsinkede forløs-

ningen.  

 

 

 

4.11.1  Egenrisiko ved behandling 

 

Det er også på det rene at pasienten må akseptere en viss egenrisiko ved behandling. Om 

problemstillingen ble det uttalt følgende i Rt-2013-654;  

   

  «Der behandlingen er adekvat og nødvendig for å redde pasientens liv, vil skade som 

følge av behandlingen normalt anses som «utslag av en risiko som pasienten må akseptere». 

 

Are Stenvik har beskrevet problemstillingen i «Læren om aksept av risiko som fritaksgrunn 

for erstatningsansvar» i Tidsskrift for rettsvitenskap 2013;  

 

  « En pasient kan f.eks. ha underkastet seg en risikabel operasjon, i håp om en lykkelig 

utgang. Hvis det går galt i slike tilfelle, er det ikke som en reaksjon på skadelidtes skyld at 

                                                 
144 Passkl. § 2. 
145 Ibid.  
146 PSN-2007-166. 
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erstatning nektes, men dels fordi man ikke ønsker at trusselen om erstatningsansvar skal mot-

arbeide samfunnsgagnlig virksomhet og dels av rene rimelighetsgrunner. Skadelidte har - 

som Nils Kristian Sundby har påpekt - den mulighet å holde seg unna, og hvis han likevel 

«tok risikoen», har han med åpne øyne valgt utryggheten.»147 

 

 

I TOSLO-2015-195564 befant mor seg på sykehuset med en alvorlig syk sønn. Pasientskade-

nemnda konkluderte i sitt vedtak at sønnen døde som følge av sin sykdom, og at hans død 

ikke bar et preg av en ulykke utenom «det normale». En kan tenke seg at mor burde ha aksep-

tert risikoen for hans forverring av sykdom og eventuell mulig død som følge, ettersom hun 

var klar over at sønnen var i en alvorlig tilstand med behov for operasjon, og var innlagt på 

sykehuset for nettopp dette.  

 

 Det ble imidlertid påpekt av sakkyndige psykiater Frode Haffner at mor hadde opplevd en 

«voldsom svik fra behandlingssystemet, som hun stolte på ville hjelpe sønnen, etter den lange 

prosess med opphold på annet sykehus, og nå endelig var i spesialavdeling, som ville klare å 

ta hånd om ham».  

 

Tingretten bygget videre på uttalelsen fra Haffner og erklærte at det som utløste den tragiske 

hendelsen var at sønnen ikke fikk forsvarlig helsehjelp, noe mor heller ikke kunne være forbe-

redt på. Det ble konkludert at sønnen ikke døde av sin tilstand, men på grunn av forverring 

som ikke ble fanget opp på grunn av manglende tilsyn. Hendelsen ble dermed regnet som 

ekstraordinær og sjokkartet hos moren, og vilkåret om adekvat årsakssammenheng mellom de 

ekstraordinære påkjenningene hun opplevde som følge av svikten og de psykiske lidelsene 

hun ble påført, var derfor oppfylt og kvalifiserte til erstatning. 

 

Konklusjonen blir at skyldgraden hos skadevolder er avgjørende for erstatningsvernet for 

sjokkskadet tredjemann ved pasientskader. Om det foreligger skyld vil bli vurdert ut ifra de 

kravene skadelidte med rimelighet kunne stille til virksomheten på tidspunktet for skaden, og 

hva man kunne forvente av forsvarlig standard. Pasienten må imidlertid akseptere en viss 

egenrisiko ved behandling. Dersom en skade har oppstått hos pasienten, men som følge av en 

slik egenrisiko, vil ikke tredjemann kunne kreve erstatning for sjokkskade.  

 

 

 

                                                 
147 Stenvik 2013, «Læren om aksept av risiko som fritaksgrunn for erstatningsansvar» i Tidsskrift for Rettsviten-

skap s. 498-520. 
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5.0  Utenlandsk rett om erstatning for sjokkskade hos tredjemann 

 

I følge flere rettsteknikere har norsk rett en av de mest restriktive holdningene for erstatning 

for sjokkskade hos tredjemann i Europa.148 Jeg vil kort redegjøre for den aktuelle rettsoppfat-

ningen i Skandinavia og England. 

 

Innenfor svensk rett var rettstilstanden før 2001 at nærstående etter et dødsfall, som følge av 

forsett og grov uaktsomhet, hadde erstatningsvern der sekundærskadelidte ikke selv var direk-

te vitne til ulykken. i NJA 1993 s. 41 og NJA 1996 s. 377 ble det gitt erstatning til nære pårø-

rende etter mord som pårørende selv ikke var vitne til. I 2001 ble det innført en ny lovregel 

(SkL 5 kap. 2 § tredje punktum);  

 

  «Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för (…) 

3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt 

nära.»  

 

Regelen omfatter også objektivt ansvar, og dermed gir særlig nærstående et sterkere vern enn 

tidligere.149 Kriteriene for vurderingen er nærmest identisk til de norske; det skal bli lagt vekt 

på skadetypen den primærskadelidte utsettes for, relasjonen mellom primærskadelidte og se-

kundærskadelidte, pårørendes nærhet til skadehendelsen, skaden hos sekundærskadelidte, og 

til slutt skadevolders skyld.150  

 

Innenfor svensk pasientskaderett er vilkårene for pårørendes sjokkskade noe mildere enn 

norsk rett, og det stilles strenge krav både til profesjonalitet ved medisinsk virksomhet og å 

tilpasse behandlingen til den konkrete pasienten.151 Ved vurderingen skal det foretas en gene-

rell vurdering om den annen behandlingsmåte ville vært bedre for pasienten, og om behand-

lingen kunne vært utført på en mindre risikofylt måte.152 

 

I dansk rett er problemstillingen om tredjemanns sjokkskade ikke lovhjemlet, men det er gitt 

rett til erstatning der dødsfallet er forårsaket av visse forhold etter EAL § 26 a:  

 

  «Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder en andens død, kan pålæ-

                                                 
148 Frøseth 2015, s. 105 og s. 117.  
149 Kjelland 2008, s. 396. 
150 Frøseth 2015, s. 118. 
151 Frøseth 2015, s. 131. 
152 Ibid.  
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gges at betale en godtgørelse til efterlevende, der stod den afdøde særlig nær.» 

   

Det skal legges vekt på karakteren av skadevolderens handling, og på karakteren av lidelsen 

eller krenkelsen som antas å være påført den etterlevende. Dansk pasientskaderett om tredje-

manns sjokkskade synes å bevege seg mot å en tilsvarende oppfatning som i Sverige. 

 

I engelsk rett er det generelt restriktive krav for å oppnå erstatning for pårørendes psykiske 

lidelser153, og rettstilstanden kan minne mye om den norske. Blant annet kreves det at skade-

lidte tredjemann var vitne til skadehendelsen eller ankom skadestedet i kort tid etter hendel-

sen. For erstatning for tredjemanns sjokkskade innenfor pasientskaderett er det blant annet 

vilkår om, i tillegg til saklig sammenheng mellom skaden og ansvarshendelsen, at effekten 

skaden har må være til dels intens, både i form av tid og innhold154. 

 

 

 

6. 0   Oppsummering  

 

De første sjokkdommene satte et strengt syn for vilkårene for å oppnå erstatning ved tredje-

manns sjokkskade, men som med tiden har blitt oppmyket. Utgangspunktet er likevel fortsatt 

at det er strenge krav for å oppnå slik erstatning, og norsk rett synes å fortsatt være en av de 

strengeste innenfor Europa155, sammen med engelsk rett. Oppmykningen av enkelte av vilkå-

rene for å oppnå erstatning for sjokkskade hos tredjemann går imidlertid stadig i retning av å 

nærme seg det mindre restriktive synet i svensk og dansk rett.  

 

De sentrale vilkårene som det legges vekt på ved adekvansvurderingen er sårbarheten til ska-

delidte, skadevolders skyldgrad, nærhet til ulykken og nærhet til primærskadelidte. Hvert kri-

terium skal veies opp mot de andre, og et fullt ut oppfylt kriterium kan derfor kompensere for 

et annet mangelfullt kriterium.156  

 

Den tidligere oppfatningen om at skadelidte tredjemann ikke skal ha erstatningsvern for sin 

særlig sårbarhet synes å være endret. I dag, og i løpet av de siste årene, har det kommet til en 

felles tilslutning blant teoretikere om at prinsippet om å ta skadelidte "som han er", (se pkt. 

                                                 
153 Frøseth 2015, s. 119. 
154 Frøseth 2015, s. 128. 
155 Frøseth 2015, s. 105 og s. 117. 
156 Der for eksempel skadelidte var særlig sårbar eller ikke hadde tilstrekkelig fysisk nærhet til ulykken, kan 

skadevolders grad av skyld likevel oppfylle adekvansvurderingen og gi rett til erstatning.  
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3.3 og 3.6) bør gjelde også for tredjemanns sjokkskade. 

 

Skadevolders skyldgrad synes å ha samme betydning ved adekvansvurderingen som før, og 

satte allerede i 1867 en norm om at skyld kan føre til at skadelidte tredjemann har et erstat-

ningsvern til tross for vedkommende sin særlige sårbarhet. Synet ble underbygget i Bersagel-

dommen, der det ble konkludert at skadevolder utviste den grad av skyld at morens sårbarhet 

ble tilsidesatt ved vurderingen. I motsetning til alminnelig erstatningsrett der skyldgrad hos 

skadevolder bare spiller inn som et moment ved vurderingen, er skyldgraden et avgjørende 

vilkår for å oppnå erstatning for sekundærskadelidtes sjokkskade innenfor pasientskaderett. 

Erstatningsvernet for sjokkskader hos tredjemann har derfor et svakere vern innenfor pasient-

skaderetten enn i alminnelig erstatningsrett.  

 

Vilkåret om nærheten mellom primærskadelidt og sekundærskadelidt157 synes å ha samme 

utgangspunkt som tidligere, det kreves fortsatt at sekundærskadelidte var forelder eller ekte-

felle (eller ha en tilknytning på lik linje med dette) av primærskadelidte. Dersom det kan trek-

kes en analogi fra TOSLO-2015-195564 kan det imidlertid virke som tingretten ikke uteluk-

ker at også andre kan ha rett til erstatning så lenge andre, konkrete vilkår er oppfylt.  

 

Vilkåret om nærheten til ulykken der nærstående ble skadet eller omkom, synes imidlertid å 

være oppmyket i forhold til tidligere rettsoppfatning; I de fire sjokkdommene ble det kun til-

kjent erstatning der sekundærskadde var direkte vitne til ulykken eller ankom ulykkesstedet 

straks etterpå, mens synet ble endret i Beltebildommen. Dommen åpnet for at også pårørende 

som ikke var direkte vitner til ulykken, eller ankom ulykkesstedet i kort tid etter, kunne bli 

tilkjent erstatning.  

 

I sammenheng med den oppmykende utviklingen av erstatningsvernet, må også eventuelle 

negative langtidsvirkninger tas i betraktning. For det første er det nødvendig med hensyn som 

tar sikte på å forhindre "rentenevroser" og utnyttelse av erstatningsordningen (se pkt. 3.7.2). 

For det andre er det ønskelig å unngå at erstatningsvernet omfatter en for vid og avledet krets 

av skadelidte, slik at ikke ansvaret blir uforholdsmessig stort for skadevolder.  

 

Til tross for oppmykningen, synes det å være mye uklarhet rundt vilkårene for erstatning for 

tredjemanns sjokkskade, særlig innenfor pasientskaderetten. Det er likevel klart, spesielt etter 

at Beltebildommen og TOSLO-2015-195564 indikerte et mildere syn på tredjemanns erstat-

ningsvern i forhold til de fire andre sjokkdommene, at det er et behov for at domstolene fort-

setter å klargjøre vilkårene for erstatning for sjokkskade hos tredjemann. 

                                                 
157 Se pkt. 3.9 om relasjonen mellom primærskadelidt og sjokkskadet tredjemann.  
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