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1 Innledning 
1.1 Tema for oppgaven 
Tema for oppgaven er den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader 
som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Kompensasjonsordningen er gitt i for-
skrift 22. desember 2009 nr. 1768, og trådte i kraft 1. januar 2010. 
 
Siden andre verdenskrig har mer enn 100 000 norske soldater deltatt i mer enn 100 internasjo-
nale operasjoner over hele verden.1 Undersøkelser tyder på at forsvarspersonell som har del-
tatt i internasjonale operasjoner har minst like god fysisk og psykisk helse som befolkningen 
for øvrig.2 Likevel får en del av veteranene helseplager som gjør at de helt eller delvis faller 
utenfor arbeidslivet. Dette er bakgrunnen for at det finnes særskilte kompensasjonsordninger 
for krigsveteraner.  
 
I desember 2017 hadde Klassekampen en sak med overskriften «Veteraner blir ikke trodd», 
hvor de hevdet at stadig færre norske krigsveteraner får erstatning, og at Statens pensjons-
kasse i flere av sakene ser bort fra medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.3 Sa-
ken fikk også oppmerksomhet i Aftenposten.4 
 
Statens pensjonskasse har mottatt 727 krav på kompensasjon etter kompensasjonsforskriften, 
hvorav 575 saker er behandlet og avsluttet per 31. desember 2017.5 Klagenemnda for krav om 
kompensasjon og billighetserstatning har hittil behandlet 186 klager på vedtak om kompensa-
sjon og billighetserstatning fra Statens pensjonskasse.6 Ordningen dekker et forholdsvis stort 
antall skadelidte.  
 
1.2 Problemstillinger og perspektiver 
Oppgavens hoveddel har et rettsdogmatisk perspektiv, hvor det foretas en juridisk analyse av 
kompensasjonsordningen. Målet med oppgaven er å vurdere styrken i erstatningsvernet etter 
forskriften ved å undersøke hvordan vilkårene tolkes. 
 
Oppgavens andre del har et empirisk perspektiv, ved at det foretas en gjennomgang og ana-
lyse av alle klagenemndas avgjørelser. Her skal jeg undersøke ulike sider ved klagenemndas 
praksis. 
 

                                                
1  Forsvarets nettside «I tjeneste for Norge». 
2  Normann (2013). 
3  Tallaksen (2017). 
4  Berntzrød (2017). 
5  Barth (2018) e-post 22.02.18. 
6  Barth (2018) e-post 22.02.18. 
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Formålet med oppgavens todeling er å kunne foreta en sammenlikning av den formelle og den 
reelle rettstilstanden. Med den formelle rettstilstanden menes retten slik den fremstår ut fra re-
gelverket. Med den reelle rettstilstanden menes hvordan retten praktiseres av rettsanvenderen, 
i dette tilfellet klagenemnda.  
 
Videre har oppgaven en generell kartleggingsambisjon ettersom det ikke finnes noen forsk-
ning på dette feltet.7 
 
1.3 Avgrensninger og presiseringer  
Kompensasjonsforskriften gjelder for militært personell som har tjenestegjort i internasjonale 
operasjoner i perioden 1. januar 1978 til og med 31. desember 2009, jf. forskriftens § 2 andre 
ledd. Oppgaven avgrenses derfor til saker i dette tidsrommet. 
 
Oppgaven omhandler alle saker som er avsagt av klagenemnda i perioden fra 2011 til 2017. 
Det er til sammen 180 publiserte saker.8 Begrunnelsen for å ta med alle avgjørelsene som er 
publisert er å kunne foreta en fullstendig analyse av det tilgjengelige materialet, samt å unngå 
avgrensningsproblematikk. De nyeste 12 sakene ble publisert 17. april 2018.9 Jeg har inklu-
dert disse avgjørelsene i hoveddelen slik at oppgaven er oppdatert med de nyeste rettskildene. 
Jeg har imidlertid avgrenset mot disse avgjørelsene i den empiriske analysen i oppgavens ka-
pittel 6 fordi det ville krevet betydelig arbeid å endre analysen så sent i skriveprosessen. 
 
Oppgaven avgrenses videre mot krav om billighetserstatning (rimelighetserstatning) etter for-
skrift 24. juni 2017 om tjeneste for militært tilsatte og for sivilt tilsatte i Forsvarsdepartemen-
tet og underliggende etater (forsvarstilsatteforskriften) kapittel 10. Ordningen med billighets-
erstatning var opprinnelig hjemlet i en egen forskrift; forskrift 2. desember 2004 nr. 1563 om 
billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale 
operasjoner mv. («billighetsforskriften»). Avgrensningen mot billighetserstatning begrunnes i 
plasshensyn og ønsket om å foreta en mer inngående analyse av kompensasjonsforskriften. 
 

                                                
7  Det er skrevet én publisert masteroppgave om ordningen fra Universitetet i Oslo fra 2015, se Holte (2015). 

Videre har advokat Claus Krag Brynildsen skrevet en kommentar til forskriften på oppdrag fra Veteranfor-
bundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner), se Brynildsen (2014). Kommentaren har ingen rettskil-
demessig vekt utover argumentasjonsverdien ettersom den er skrevet på vegne av noen som har interesse i 
saken. 

8  Alle vedtak tilgjengelig på regjeringen.no. 
9  Barth (2018) e-post 17.04.2018. 
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1.4 Rettskilder 
Den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av delta-
kelse i internasjonale operasjoner er gitt i forskrift 22. desember 2009 nr. 1768 med hjemmel i 
Stortingets årlige budsjettvedtak.  
 
Forarbeidene til lov om endring i forsvarspersonelloven, Ot.prp. nr. 67 (2008–2009), er sent-
rale for tolkningen av kompensasjonsforskriften fordi kompensasjonsordningen ble foreslått 
og gjennomført med bakgrunn i disse arbeidene. Lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell 
(forsvarspersonelloven) er opphevet og videreført i lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt 
og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).10 
 
Det er få saker som er brakt inn for domstolene på dette området. Bare 12 av 186 klageavgjø-
relser er brakt inn for tingretten, og det foreligger dom i 11 av dem.11 Fem av disse er anket 
videre til lagmannsretten. Det foreligger dom i tre av dem, mens to saker er berammet i løpet 
av våren og sommeren 2018.12 Høyesterett har ikke behandlet noen saker etter ordningen. 
 
Klagenemnda har avsagt 180 avgjørelser i hele perioden fra 2011 til og med 2017. Det meste 
av rettskildematerialet på området er dermed å finne i klagenemndas avgjørelser. Et viktig 
spørsmål er derfor hvilken vekt avgjørelsene fra klagenemnda har som rettskilde.  
 
I Skygge (Rt. 2005 s. 1757) fastslo Høyesterett at «avgjørelser av Trygderetten [må] tillegges 
vekt i den utstrekning de kan tas som uttrykk for eller har gitt seg utslag i en fast og konsistent 
praksis» (avsnitt 45). Høyesterett har fulgt opp dette i blant annet Angiografi (Rt. 2006 s. 
1217, avsnitt 38) og Sarkom (Rt. 2008 s. 218, avsnitt 63). Avgjørelsene knytter seg til forvalt-
ningspraksis på helserettens område (henholdsvis Trygderettspraksis og praksis fra pasient-
skadenemnda), men uttalelsene har overføringsverdi til avgjørelser av andre forvaltningsorga-
ner, slik som klagenemnda. Ved å analysere alle avgjørelsene fra klagenemnda vil man finne 
frem til hva som er fast og konsistent praksis.  
 
Forsvarsdepartementet (FD) har utarbeidet to presiserende tolkningsnotater om forskriften ad-
ressert til Statens pensjonskasse, datert 22. november 2010 og 7. november 2014. Etter-
som FD har instruksjonsmyndighet overfor Statens pensjonskasse, må det antas at de følger 

                                                
10  Prop. 102 L (2015–2016) s. 7. 
11  Barth (2018) e-post 22.02.18 og 28.02.18. 
12  Barth (2018) e-post 23.02.18. Oslo tingretts dom av 30. januar 2017 er anket og berammet i Borgarting lag-

mannsrett 7. og 8. juni 2018. Sandefjord tingretts dom av 23. mars 2017 er anket og var berammet i Agder 
lagmannsrett 5. og 6. april 2018, jf. Barth (2018) epost 23.02.18. Jeg har ikke fått svar på min henvendelse 
om å få tilsendt denne. 
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disse notatene i sin saksbehandling. Notatene har imidlertid ikke noen selvstendig rettskilde-
messig vekt utover argumentasjonsverdien. 
 
1.5 Begrepsbruk 
«Kompensasjonsforskriften» og «forskriften» vil bli brukt om forskrift 22. desember 2009 nr. 
1768 om den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av 
deltakelse i internasjonale operasjoner. 
 
«Klagenemnda» og «nemnda» vil bli brukt om Klagenemnda for krav om kompensasjon og 
billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale 
operasjoner. Klagenemnda er hjemlet i forskrift 24. juni 2011 nr. 651. «Klagesak» vil bli 
brukt om vedtak fra klagenemnda.  
 
«G» er Folketrygdens grunnbeløp og benyttes til fastsettelse av pensjonspoeng og beregning 
av pensjoner i folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år og er kr. 93 634 per 1. mai 2017.13 
Grunnbeløpet er av betydning i oppgaven fordi kompensasjon etter forskriften ytes tilsvarende 
35 G og 65 G, jf. forskriftens §§ 4 og 4b. 
 
1.6 Den videre fremstillingen 
I kapittel 2 vil jeg gi en innføring i problemområdet. Kapittel 3 inneholder en drøftelse av vil-
kårene for kompensasjon. Kapittel 4 handler om bevis. Kapittel 5 tar for seg erstatningsutmå-
lingen. I kapittel 6 vil jeg foreta en empirisk analyse av klagenemndas avgjørelser. I kapittel 7 
vil jeg foreta noen avsluttende betraktninger.  
 
I Sensitisering (HR-2018-557-A, avsnitt 20–21) tok førstvoterende opp temaet om bruken av 
personnavn som kallenavn på sentrale erstatningsrettslige dommer. Med henvisning til at slike 
dommer ofte inneholder opplysninger av personlig, familiær og medisinsk art, uttales det at 
det av hensyn til personvernet, familie – og privatlivet bør benyttes andre kallenavn enn nav-
net til den skadelidte. Av hensyn til dette vil jeg finne på egne navn på høyesterettsavgjørelser 
hvor populærnavnet tidligere har vært skadelidtes navn. Jeg vil også finne på navn til andre 
høyesterettsavgjørelser som ikke har innarbeidede populærnavn. 
 
Det er to vedtak fra klagenemnda som har samme navn, 4/2011. Avgjørelsene angis med be-
slutningsdato i parentes for å holde de adskilt. 
 
Alle kursiveringer er gjort av meg, med mindre annet er angitt. 

                                                
13  NAV (2017). 
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2 Innføring i problemområdet  
2.1 Oversikt over erstatningsordningene 
Det er flere ulike erstatningsordninger for militært personell som har blitt skadet etter delta-
kelse i internasjonale operasjoner. Det avgjørende for hvilken erstatningsordning som gjelder 
for skadelidte er hvilket tidspunkt vedkommende tjenestegjorde i den internasjonale operasjo-
nen som forårsaket skaden. 
 
Etter 1. januar 2010: For personell som tjenestegjorde etter 1. januar 2010, gjelder forsvars-
loven § 55 første ledd. Etter denne bestemmelsen har staten objektivt ansvar for både fysiske 
og psykiske personskader som skyldes tjeneste i internasjonale operasjoner, jf. bestemmelsens 
første ledd, første og andre punktum. 
 
Mellom 1. januar 1978 og 31. desember 2009: For militært personell som tjenestegjorde i 
internasjonale operasjoner i perioden 1. januar 1978 til og med 31. desember 2009, gjelder 
kompensasjonsforskriften, jf. forskriftens § 2 andre ledd. Denne forskriften er tema for oppga-
ven. 
 
Før 1. januar 1978: Det er ingen særskilt kompensasjonsordning for personell som tjeneste-
gjorde før 1978. De skadelidte omfattes likevel av flere erstatningsordninger i tillegg til de al-
minnelige trygde – og pensjonsordningene.14 
 
Forsvarspersonell som tjenestegjorde før 1978 omfattes av lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkes-
skadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven). For å få erstatning etter yrkesskadeforsikrings-
loven må skaden ha oppstått «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. § 10. Psykiske be-
lastningsskader etter deltakelse i internasjonale operasjoner kan imidlertid oppstå som følge 
av ting vedkommende har opplevd utenfor arbeidstid – og sted, og dermed utenfor lovens 
dekningsområde. I Protokoll 16. mai 2000 om forsikringsordninger ved tjeneste i internasjo-
nale fredsoperasjoner, utvides yrkesskadeforsikringsloven (og HTA § 24, se nedenfor) derfor 
til også å gjelde i «tjenestemannens fritid i operasjonsområdet», jf. protokollens punkt nr. 2. 
 
Et annet vilkår for erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven er at skaden eller sykdommen 
er forårsaket av en «arbeidsulykke», jf. § 11 første ledd, bokstav a, annen skade eller sykdom 
som er likestilt med yrkesskade, jf., bokstav b, eller annen skade eller sykdom som skyldes 
påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser, jf. bokstav c. Med «arbeidsulykke» 
menes «plutselig eller uventet ytre hending» som vedkommende er utsatt for i arbeidet, jf. lov 
28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ftrl.) § 13-3 andre ledd. Lidelser som har utviklet seg 
over tid som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger, er dermed unntatt fra 

                                                
14  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 27–28. 
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yrkesskadebegrepet. Dette følger eksplisitt av ftrl. § 13-3 tredje ledd. Yrkesskadeforsikrings-
loven dekker dermed i liten grad psykiske belastningsskader, som er temaet for denne oppga-
ven. 
 
Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, UNIO og YS Stat (HTA)15 § 24 inneholder 
også erstatningsbestemmelser. I likhet med yrkesskadeforsikringsloven er det et vilkår etter 
avtalen at skadelidte er utsatt for en «yrkesskade», jf. HTA § 24 nr. 1. Utmålingsreglene etter 
HTA kan noen ganger gi bedre utmåling enn etter yrkesskadeforsikringsloven.16 Erstatning 
utbetales etter yrkesskadeforsikringslovens regler dersom dette gir skadelidte høyest erstat-
ning, jf. HTA § 24 nr. 12 første ledd. Dersom erstatningen er høyere etter HTA § 24, utbetales 
differansen i tillegg til utbetalingen etter yrkesskadeforsikringsloven, jf. andre ledd. 
 
Skadelidte kan også ha krav på erstatning fra Forsvaret på andre lovbestemte grunnlag.17 Etter 
lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skl.) § 2-1 om arbeidsgivers ansvar for arbeids-
taker kan Forsvaret bli erstatningsansvarlig ovenfor forsvarspersonell for skade voldt forsett-
lig eller uaktsomt av en annen arbeidstaker ved utføring av arbeid eller verv for arbeidsgive-
ren, jf. skl. § 2-1 første ledd, første punktum. Etter lov 3. februar 1961 om ansvar for skade 
som motorvogner gjer § 4, jf. § 16 første og fjerde ledd kan Forsvaret bli ansvarlig for skade 
på forsvarspersonell voldt av en motorvogn som Forsvaret eier. 
 
Forsvaret kan også bli ansvarlig for skade på militært personell etter det ulovfestede objektive 
ansvaret.18 Det ulovfestede objektive ansvaret er utviklet gjennom langvarig og oppfattende 
rettspraksis. Det ulovfestede objektive ansvaret pålegger ansvar der det foreligger en stadig, 
typisk og ekstraordinær risiko som det etter en konkret helhetsvurdering anses rimelig å 
knytte ansvar til, se for eksempel Røykedommen (Rt. 2003 s. 1546, avsnitt 39–46).  
 
Skadelidte som ikke får medhold i sitt krav etter kompensasjonsforskriften, kan i noen tilfeller 
ha rett på billighetserstatning etter forsvarstilsatteforskriften kapittel 10 (tidligere etter billig-
hetsforskriften). Kravet til dokumentasjon av årsakssammenheng etter reglene om billighets-
erstatning er lempeligere enn etter kompensasjonsforskriften.19 Utgangspunktet er at skade-
lidte selv må fremsette krav om billighetserstatning. I klagesak 24/2011 vurderte klage-
nemnda på eget initiativ om det var grunnlag for å tilkjenne skadelidte billighetserstatning da 
han ikke fikk medhold i sitt krav om kompensasjon. I klagesak 22/2011 hjemviste 

                                                
15   Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, UNIO og YS Stat (2016). 
16  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 28. 
17  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 28. 
18  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 28. 
19  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 49. 
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klagenemnda saken til SPK for vurdering under billighetsforskriften da det ikke var grunnlag 
for å tilkjenne kompensasjon. 
  
2.2 Bakgrunnen for den særskilte kompensasjonsordningen 
Kompensasjonsforskriftens formål er å gi økonomisk kompensasjon til militært personell som 
har pådratt seg en psykisk belastningsskade som følge av tjenestegjøring i en internasjonal 
operasjon, jf. forskriftens § 1.  
 
Som nevnt ovenfor gir den nye ordningen, etter forsvarsloven § 55 første ledd, staten et objek-
tivt ansvar for fysiske og psykiske skader som skyldes tjeneste i en internasjonal operasjon. 
Det fremkommer av forarbeidene at en viktig begrunnelse for kompensasjonsforskriften var at 
man så et økende antall eldre saker i departementet og Statens pensjonskasse ved innføring av 
den nye ordningen, og at man mente at det var viktig at også de eldre sakene skulle finne en 
løsning.20 Kompensasjonsordningen er derfor en slags mellomløsning som sikrer erstatnings-
vernet for de eldre sakene. 
 
De fleste av de eldre sakene knytter seg til den norske innsatsen i United Nations Interim 
Force in Libanon (UNIFIL) i perioden 1978–1998.21 Dette er grunnen til at ordningen ble satt 
til å gjelde fra 1. januar 1978, se forskriftens § 2.   
 
2.3 Forskriftens virkeområde 
Forskriften gjelder for militært personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon i 
perioden 1. januar 1978 og frem til og med 31. desember 2009, jf. forskriften § 2 første ledd. 
 
Det fremkommer av forskriftens § 1 at forskriften gjelder «tilsatt» militært personell «i For-
svarsdepartementet med underliggende etater». Personell som ikke er tilsatt i Forsvarsdeparte-
mentet med underliggende etater faller utenfor. Dette må for eksempel gjelde personell som er 
ansatt i selskaper som Forsvaret har et kontraktsforhold med.  
 
Verken forskriften, forsvarspersonelloven eller forsvarsloven har noen definisjon av begrepet 
«militært personell». En naturlig språklig forståelse av begrepet tilsier at forskriften gjelder alt 
personell som innehar militære stillinger i Forsvaret. Ut fra ordlyden må sivilt personell falle 
utenfor. I klagesak 4/2013 hadde skadelidte vært utstasjonert sammen med sin ektefelle, som 
var militært personell. Nemnda uttalte at forskriften ikke omfattet sivilt personell. 
 

                                                
20  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 48. 
21  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 48–49. 
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Forsvarsloven definerer «militært tilsatte» som «offiserer, befal, grenaderer og konstabler som 
har inngått kontrakt om tilsetting i Forsvaret», jf. § 3. Det er ikke noe i forarbeidene eller 
nemndspraksis som tyder på at man skal legge en så snever forståelse til grunn. Det synes mer 
naturlig å legge til grunn at «militært personell» må forstås som alle som har tjenesteplikt. 
Med «tjenesteplikt» menes «alle som har verneplikt, militært tilsatte og andre som har inngått 
kontrakt om tjeneste med Forsvaret», jf. forsvarsloven § 2. Dette er i samsvar med nemnds-
praksis. I nemndspraksis finnes eksempler på skadelidte som har tjenestegjort som for eksem-
pel kokk.22 
 
En naturlig språklig forståelse av begrepet «internasjonal operasjon» tilsier at forskriften gjel-
der alle operasjoner utenfor Norge med aktører fra flere nasjoner. Forskriften har definert «in-
ternasjonal operasjon» som «enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, 
og som er godkjent av norske myndigheter», jf. forskriften § 2 andre ledd. I klagesak 37/2014 
hadde skadelidte utviklet en psykisk belastningslidelse under opptreningsperioden i Norge i 
forkant av tjenesten. Nemnda uttalte at dette falt utenfor forskriften. 
 
For å ha rett til kompensasjon etter forskriften må man ha tjenestegjort i perioden 1. januar 
1978 til og med 31. desember 2009. Skaden må med andre ord «ha sin årsak i selve tjeneste-
gjøringen i en internasjonal operasjon i den gitte perioden», jf. Forsvarsdepartementets tol-
kingsnotat av 22. november 2010. Skaden må derimot ikke å ha blitt konstatert i denne perio-
den. I klagenemndas avgjørelse 22/2011 hadde skadelidte tjenestegjort i en FN-operasjon i 
1958. Klagen ble avvist fordi kravet klart falt utenfor forskriftens virkeområde. 
 
2.4 Kompensasjonsregelens struktur 
Vilkårene for kompensasjon følger av forskriftens § 3. Det er fire vilkår som må være oppfylt 
for at man skal få kompensasjon etter forskriften, jf. første ledd. Skadelidte må ha en «psykisk 
belastningsskade» etter tjenestegjøring i internasjonal operasjon som har medført «ervervs-
messig uførhet». Både den psykiske belastningsskaden og den ervervsmessige uførheten må 
være «varig». Videre må skadelidte ha pådratt seg den psykiske belastningsskaden «som følge 
av» den internasjonale operasjonen; det er et krav om årsakssammenheng.  
 
Forskriften er inndelt i del I og del II.  Etter forskriftens del I kan skadelidte få kompensasjon 
på 35 G ved varig ervervsmessig uførhet på 100 prosent, jf. forskriftens § 4. Etter forskriftens 
del II kan skadelidte få kompensasjon på 65 G ved 100 prosent ervervsmessig uførhet, jf. for-
skriftens § 4b. Vilkårene er de samme for å få kompensasjon etter del I og del II av ordningen. 
For å få kompensasjon etter forskriftens del II gjelder et strengere beviskrav enn etter forskrif-
tens del I, jf. forskriftens § 4a.  

                                                
22  Se blant annet klagesak 5/2013, 7/2013, 18/2014, 17/2015 og 29/2015. 
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Ut fra ordlyden og formålet med kompensasjonsordningen, må vilkårene være oppfylt på opp-
gjørstidspunktet, slik at det er uføregraden på oppgjørstidspunktet som legges til grunn.23 
Dette legges også til grunn i nemndas praksis.24 
 
Regelen er fremstilt i figuren nedenfor. Figuren viser også hvor i oppgaven de ulike sidene av 
regelen blir behandlet. 
 

 
Figur 1: Flytskjema av kompensasjonsregelen. 
 
 
 

                                                
23  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 3.3. 
24  Se klagesak 1/2013 og 9/2013. 

«Psykisk 
belastningsskade»

Kapittel 3.1

«Ervervsmessig 
uførhet»

Kapittel 3.2

«Som følge av»
Årsakssammenheng

Kapittel 3.4

Grunnlag for 
kompensasjon

Lempeligere 
beviskrav oppfylt

Kapittel 4.3.1

Alminnelig 
beviskrav oppfylt

Kapittel 4.3.2

35 G 65 G

Ikke grunnlag for 
kompensasjon

Ja Ja Ja

Nei

Nei
Nei

Er skaden og 
uførheten 
«varig»?

Kapittel 3.3

Ja

Bevis
Nei



10 
 

3 Ansvarsetablering 
3.1 Skadevilkåret 
Det første vilkåret for kompensasjon er at skadelidte må ha pådratt seg en varig «psykisk be-
lastningsskade», jf. forskriftens § 3 første ledd.  
 
En naturlig forståelse av begrepet «psykisk belastningsskade» er at skaden er av psykisk ka-
rakter. Det fremkommer av forarbeidene at de fleste erstatningskravene som departementet 
mottok før ikrafttredelsen av kompensasjonsforskriften var fra veteraner som hadde, eller hev-
det å ha, diagnosen posttraumatisk stressyndrom («PTSD»). I tillegg kom det en del krav fra 
veteraner med selvstendige angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, depresjon og andre psy-
kiske diagnoser, samt rusproblemer.25 Dette oppstiller spørsmålet om det er krav til noen sær-
skilt diagnose for å ha rett til kompensasjon etter forskriften. 
 
Det understrekes i forarbeidene at det ikke er krav til noen særskilt diagnose.26 I mange av 
klagesakene har skadelidte ulike symptomer på angst og depresjon uten at det stilles en sær-
skilt diagnose. I klagesak 11/2011 uttales det at «[d]et er tilstrekkelig å sannsynliggjøre at det 
er oppstått en psykisk belastningslidelse». Dette følges opp i nemndas avgjørelser at det ikke 
er et krav om en bestemt diagnose for at det skal foreligge en psykisk belastningsskade.27  
 
Det har gjentatte ganger vært spørsmål for nemnda hvorvidt alkoholisme er en psykisk belast-
ningsskade. I klagesak 11/2013 var skadelidte avhengig av alkohol og nemnda uttalte med 
henvisning til spesialisterklæringen at alkoholisme i seg selv ikke er en psykisk belastningsli-
delse.28 Det ble presisert at skadelidtes alkoholisme i saken skilte seg fra andre saker nemnda 
hadde hatt til behandling, hvor alkohol ble benyttet som selvmedisinering av massive psy-
kiske belastningslidelser. I slike tilfeller, hvor alkoholmisbruket fremstår som sekundær til un-
derliggende psykiske lidelser, vil konsekvensen av alkoholmisbruket kunne være omfattet av 
kompensasjonsordningen, se for eksempel klagesak 16/2015.29 
 
Det er en naturlig forståelse av begrepet «psykisk belastningsskade» at det utelukker soma-
tiske (fysiske) sykdommer. Det er mange eksempler fra nemndas praksis på somatiske skader 
som ikke dekkes av forskriften. Noen eksempler på somatiske sykdommer og skader som ikke 
                                                
25  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 14. 
26  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 14. 
27  Se blant annet klagesakene 16/2012, 20/2012, 12/2013, 29/2013, 6/2014, 17/2014, 25/2015, 44/2015, 4/2016 

og 12/2016. Dette gjenspeiles i Bergen tingretts dom av 13. desember 2013, Nedre Romerike tingretts dom 
av 15. april 2016, Oslo tingretts dom av 30. januar 2017 (ikke rettskraftig), Bergen tingretts dom av 14. juli 
2017 og LG-2014-40180. 

28  Se blant annet klagesak 17/2014, 18/2014, 31/2014, 33/2014, 8/2015, 25/2015 og 4/2016.  
29  Se også klagesak 20/2011, 31/2011, 1/2012 og 3/2015. 
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ble regnet som psykiske belastningsskader er infeksjonssykdommer,30 ryggskader,31 skader i 
hælen,32 revmatiske lidelser33 og fysiske lidelser som hadde sammenheng med skadelidtes yr-
kesutøvelse som frisør.34 
 
Somatiske skader kan gi grunnlag for kompensasjon i tilfeller hvor de somatiske skadene an-
ses som følgeskader av de psykiske skadene. I klagesak 27/2011 uttrykkes dette som at de fy-
siske skadene er erstatningsmessige under kompensasjonsforskriften hvor skadene er «fysiske 
utslag av en psykisk lidelse». Et eksempel på slike fysiske utslag av psykiske lidelser finnes i 
klagesak 6/2011. I saken hadde skadelidte en rekke fysiske plager som tinnitus, synsforstyr-
relser, høyt blodtrykk, nakke – og skulderplager og eksem/psoriasis, som alle ble ansett for å 
være fysiske utslag av den psykiske lidelsen som skadelidte hadde pådratt seg under tjenesten.  
 
For å avgjøre hva som er fysiske utslag av en psykisk lidelse, må det foretas en konkret vurde-
ring som bygger på allment akseptert medisinsk viten, se Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565). 
Høyesterett legger her til grunn at det er: «viktig at domstolene har for øye at årsaksforhold, 
skadeomfang mv. så langt mulig må bedømmes i lys av mer allment akseptert medisinsk vi-
ten» (s. 1571). Rettsanvenderen skal se hen til allment akseptert medisinsk viten når det skal 
tas stilling til hvorvidt den somatiske skaden er en følgeskade av den psykiske belastningsska-
den. Dette samsvarer også med sykdomsbegrepet i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(ftrl.). Det fremkommer av ftrl. § 12-6 at det må legges til grunn «et sykdomsbegrep som er 
vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis», jf. andre ledd, første 
punktum. 
 
I klagesak 27/2011 hadde skadelidte nakkesmerter som etter nemndas oppfatning «for en ve-
sentlig del må anses som et psykosomatisk utslag av PTSD-lidelsen». I klagesak 6/2011 
hadde skadelidte, som nevnt ovenfor, en rekke fysiske plager, blant annet tinnitus, synsfor-
styrrelse, høyt blodtrykk, nakke – og skulderplager og eksem/psoriasis. Nemnda uttalte at 
«[d]et er allment kjent at psoriasis kan forverres i stressituasjoner og det antydes flere steder i 
den medisinske dokumentasjonen i nærværende sak at utbruddene henger sammen med ska-
delidtes psykiske helse». Skadelidtes synsforstyrrelser var migreneekvivalente, noe som 
kunne ha sammenheng med PTSD-diagnosen, og øresus hadde sammenheng med nakkespen-
ninger som «ofte [ses] som psykosomatiske utslag av blant annet angstlidelser». 
 

                                                
30  Se til illustrasjon klagesak 30/2011. 
31  Se til illustrasjon klagesak 2/2013. 
32  Se til illustrasjon klagesak 19/2012. 
33  Se til illustrasjon klagesak 8/2011. 
34  Se til illustrasjon klagesak 12/2012. 
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Eksemplene viser at klagenemnda gjennomgående ser til hva som etter allment akseptert me-
disinsk viten anses som følgeskader av psykiske skader.35 
 
3.2 Uførhetsvilkåret 
Det andre vilkåret for kompensasjon er at den psykiske belastningsskaden har medført varig 
«ervervsmessig uførhet», jf. § 3 første ledd. En naturlig språklig forståelse av begrepet «er-
vervsmessig ufør» er at man er ute av stand til å stå i inntektsgivende arbeid. 
 
Begrepet ervervsmessig uførhet er det samme etter trygderetten og erstatningsretten.36 Begre-
pet er av økonomisk karakter og knytter seg til den enkeltes «evne til å arbeide i et hvilket 
som helst yrke», se klagesak 3/2013.37 Presiseringen om at ervervsmessig uførhet gjelder ev-
nen til å arbeide i et hvilket som helst yrke, skiller ervervsmessig uførhet fra yrkesmessig ufør-
het. Å være yrkesmessig ufør innebærer at man helt eller delvis er ute av stand til å utøve det 
yrket man hadde før skaden oppstod.38 
 
Det avgjørende for om skadelidte er ervervsmessig ufør er om vedkommende har nedsatt inn-
tektsevne, sml. ftrl. § 12-7. Sykdommens art og omfang er av sentral betydning ved vurde-
ringen av hvilke muligheter skadelidte har for å skaffe seg inntekt.39 Andre momenter ved 
vurderingen er skadelidtes «alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på 
hjemstedet eller andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid», jf. ftrl. § 12-7 
tredje ledd, første punktum.40 
 
Det er altså reduksjon i den ervervsmessige evnen som er avgjørende, ikke hvorvidt skadelidte 
rent faktisk er i arbeid eller ikke. Dette legges til grunn i flere klagesaker.41 I klagesak 
13/2011 hadde skadelidte hatt en rekke ulike yrker og fungert godt i arbeidslivet i perioder. 
Når det ble for tøft trakk han seg imidlertid fra sine arbeidsforhold fremfor å bli sykemeldt og 
få behandling. Skadelidte hadde altså selv valgt å ikke arbeide, og nemnda la til grunn at det 
var sannsynlig at skadelidte hadde en restervervsevne på grunn av sine sporadiske arbeidsfor-
hold. Ulønnet arbeid er også relevant i funksjonsvurderingen så lenge det kan sies å være 

                                                
35  Se blant annet klagesak 29/2011, 32/2011 og 17/2013. 
36  Se blant annet klagesak 3/2013. 
37  Se blant annet klagesak 2/2014 og 7/2014.  
38  Se blant annet klagesak 1/2013, 6/2013 og 7/2014. 
39  Holgersen (2017) note 794. 
40  Se klagesak 6/2011, 11/2011, 19/2011, 27/2011, 41/2011, 20/2012, 2/2014 og 5/2014. 
41  Se klagesak 13/2011, 2/2015 og 5/2014. 
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ervervsmessig. Dette legges til grunn i klagesak 13/2011, hvor flere av skadelidtes siste ar-
beidsforhold var ulønnet.42 Dette begrunnes i skadelidtes tapsbegrensningsplikt.43 
 
At det blir mer krevende for skadelidte å stå i arbeid etter skaden enn før, gjør ikke at han an-
ses som ervervsmessig ufør. Dette fremkommer av klagesak 3/2013. Etter påkjenningen i tje-
nesten hadde skadelidte trukket seg bort fra det sosiale liv, begynte å drikke og begynte etter 
hvert å ta medikamentet Vival. Til tross for dette, og at det kostet han mer krefter å stå i ar-
beid enn tidligere, fortsatte skadelidte i den samme 100 prosent stillingen som han hadde hatt 
før tjenesten. Skadelidte ble derfor ikke ansett å være ervervsmessig ufør. 
 
Uføregraden beregnes ved å sammenlikne skadelidtes inntektsmuligheter i ethvert arbeid som 
vedkommende kan utføre etter skaden med inntektsmuligheten vedkommende hadde før ska-
den, sml. ftrl. § 12-7 tredje ledd, andre punktum. Dette legges til grunn i nemndas praksis, 
hvor det formuleres som «hva den skadelidte ville ha tjent om skaden tenkes borte og hva han 
faktisk tjener med skaden», se klagesak 33/2013.44 Når skadelidtes faktiske inntekt med ska-
den benyttes som sammenlikningsgrunnlag, er det en forutsetning at skadelidte har utnyttet 
hele sin restervervsevne. Med andre ord må skadelidte ha oppfylt sin tapsbegrensningsplikt.45  
 
Klagenemnda bruker følgende eksempel for å illustrere hvordan man beregner uførhetsgrad: 
Dersom skadelidte «[t]jente … kr. 400.000 før skaden, men ikke er i stand til å tjene mer enn 
kr. 300.000 med skaden, vil den ervervsmessige uførhet utgjøre 25%», se klagesak 6/2013.46  
 
3.3 Varighetsvilkåret 
Det tredje vilkåret etter forskriften er at både den psykiske belastningsskaden og den ervervs-
messige uførheten må være «varig», jf. forskriftens § 3 første ledd. En naturlig språklig forstå-
else av begrepet «varig» er at skaden og uførheten må være permanent eller langvarig. Der-
som den psykiske skaden er av forbigående karakter, er den ikke varig. 
 
Forsvarsdepartementet henviser til en skjønnsmessig helhetsvurdering av om den ervervsmes-
sige uførheten er varig. I vurderingen må man se på hva som har skjedd etter at skadelidte ble 
ufør, og skadelidtes sannsynlige fremtidige ervervsevne, hvor sistnevnte moment er sentralt. 
Momenter som skal vektlegges er «den psykiske skadens varighet, hvor lenge vedkommende 
har vært helt eller delvis arbeidsufør, hvilke tiltak som gjennom folketrygden er gjennomført 

                                                
42  Se også klagesak 5/2014. 
43  Se oppgavens punkt 5.2.3. 
44  Se blant annet klagesak 1/2013, 6/2013 og 33/2013. 
45  Se oppgavens punkt 5.2.3. 
46  Se blant annet klagesak 1/2013 og 7/2014. 
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og resultatet av slike tiltak. Det må også ses hen til spesialistens vurderinger av ervervsev-
nen».47 Videre er ikke NAVs vedtak om uførepensjon bindende for vurderingen av om varig-
hetsvilkåret er oppfylt etter forskriften.48 Slike vedtak er imidlertid sentrale for å få status på 
skadelidtes trygdesituasjon og opplysninger om eventuell behandling.49 
 
I klagesak 11/2011 var ikke skadelidte i arbeid på vedtakstidspunktet. Det fremgikk av spesia-
listerklæringen at skadelidte aldri hadde fått behandling for sine psykiske plager. Behandling 
fremstod som et reelt alternativ og prognosen for bedring var god etter den sakkyndiges vur-
dering. Basert på opplysningene for nemnda var det usannsynlig at skadelidte ville komme til-
bake i fullt arbeid, og skadelidte ble tilkjent 50 % kompensasjon. For de øvrige 50 % uttalte 
nemnda: «Med bakgrunn i hans relativt unge alder, sammenholdt med opplysninger om mu-
ligheten for behandling og utnyttelse av restervervsevne, må den øvrige del av erstatning fore-
løpig utestå i påvente av behandling, evt. gjennom en ny vurdering av skadelidtes ervervs-
evne».  
 
Klagesak 41/2011 hadde skadelidte vært ute av arbeidslivet i 4 år, var 56 år og var 100 pro-
sent ervervsufør på vedtakstidspunktet. Skadelidte hadde også prøvd arbeidsrettede tiltak. 
Nemnda uttalte at: «Basert på de foreliggende opplysninger, herunder bl.a. skadelidtes syk-
domsbilde, hans alder, hans aktive forsøk på rehabilitering og oppfølging av anbefalte tiltak, 
at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at skadelidtes ervervsevne er varig redusert med 100 %». 
 
Klagesak 34/2013 ble vedtatt i januar 2014. Skadelidte hadde da stått utenfor arbeid siden 
sommeren 2014, altså halvannet år. Skadelidte hadde imidlertid hatt et fragmentert arbeids-
mønster helt siden 2006, altså i 8 år. På grunn av skadelidtes fremtredende symptomer siden 
2006, sammenholdt med manglende resultater etter omfattende behandling, konkluderte 
nemnda med at uførheten var varig. 
 
Et eksempel på at skadelidte ikke var varig ufør etter forskriften finnes i klagesak 9/2013. 
Skadelidte var i fullt arbeid på vedtakstidspunktet. Han hadde imidlertid vært sykemeldt i 
korte perioder opp gjennom årene på grunn av spenningshodepine. Nemnda uttalte at slike 
korte sykemeldingsperioder ikke utgjør varig ervervsmessig uførhet.  
 
Sammenfatningsvis viser nemndspraksis at det legges vekt på hva som har skjedd før skade-
lidte ble ufør, samt skadelidtes fremtidige ervervsevne. Tidsmomentet har betydelig vekt, se 
drøftelsen rett nedenfor. 
                                                
47  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 3.3. 
48  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 3.3. 
49  Se klagesak 34/2013. 
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Særlig om tidsmomentet: I Forsvarsdepartementets tolkningsnotat av 22. november 2010 ut-
tales det at skaden må vare i «forholdsvis lang tid fremover».50 FD uttaler at varigheten av 
skaden ikke kan angis i form av et eksakt antall år, men at det ikke kreves at den er livsva-
rig.51 Nemnda viser gjennomgående til dette ved vurderingen av varighetsvilkåret i sin prak-
sis.52 
 
Folketrygdloven §§ 12-6 og 12-7 har tilsvarende krav til «varig» skade og «varig» nedsatt 
inntektsevne, jf. bestemmelsenes første ledd. Det følger av forarbeidene til folketrygdloven at 
skaden må vare «betydelig lenger enn to til tre år».53 Med henvisning til engelsk rett har Kjøn-
stad tatt til orde for at varigheten må være på minst sju år.54 Dette viser hvordan utenlandsk 
rett kan påvirke norsk rett gjennom juridisk teori. Arbeids – og velferdsdirektoratet uttaler i 
sine rundskriv til ftrl. §§ 12-6 og 12-7 at kravet til varighet er anslått til sju år eller mer.55 Med 
henvisning til Kjønstads uttalelse nevnt ovenfor og Arbeids – og velferdsdirektoratets rund-
skriv til ftrl. §§ 12-6 og 12-7, uttaler Trygderetten i TRR-2002-2518 og TRR-2011-333 at kra-
vet til varighet etter ftrl. §§ 12-6 og 12-7 er sju år. 
 
Menerstatning (Rt. 2003 s. 841) omhandler varighetskravet for menerstatning i skl. § 3-2 
første punktum. I dommen ble det uttalt at skaden måtte anses langvarig når skaden ville ha 
«minst en tiårs varighet» (avsnitt 53), og at dette var det nedre området for når skaden kunne 
anses varig. Dette ble fulgt opp i Psykolog (Rt. 2003 s. 1358). 
 
I klagesak 2/2011 viser nemnda til Kjønstads uttalelse nevnt ovenfor og sier at det tidligere 
ble antatt at sju år var veiledende. Deretter viser de til Høyesteretts avgjørelse i Menerstatning 
(Rt. 2003 s. 841) og Psykolog (Rt. 2003 s. 1358). Skadelidte hadde på vedtakstidspunktet vært 
arbeidsufør i sju år og det var betydelig usikkerhet knyttet til hans fremtid. Nemnda la til 
grunn at skadelidte var varig ufør. 
 
Nemnda uttaler i klagesak 34/2013 at det ikke kan oppstilles noe klart tidskrav til uførhetens 
lengde, men at tidsmomentet er et vektig moment i den konkrete vurderingen.56 Utfra de 
ovennevnte kildene ser det ut til at skaden og den ervervsmessige uførheten må ha en varighet 
på 7-10 år for at tidsmomentet i varighetskravet skal være oppfylt. Tidsmomentet har ikke 

                                                
50  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 3.3. 
51  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 3.3. 
52  Se blant annet klagesak 2/2011, 41/2011, 34/2013 og 5/2014. 
53  Ot.prp. nr. 29 (1995–96) s. 123.  
54  Kjønstad (2007) s. 538 og Kjønstad (1992) s. 109.  
55  Arbeids – og velferdsdirektoratet (udatert).  
56  Se også klagesak 2/2011.  
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kommet på spissen i klagenemndas praksis. Da det er dommene fra Høyesterett som er kilden 
med størst rettskildemessig vekt, antas det at det er et krav om ca. 10 års varighet. 
 
3.4 Årsaksvilkåret 
Forskriftens siste vilkår er at den psykiske belastningsskaden må ha oppstått «som følge av» 
tjenestegjøring i internasjonal operasjon og at skaden «har medført» varig ervervsmessig ufør-
het, jf. § 3 første ledd. Dette vilkåret henviser til kravet om årsakssammenheng. 
 
Det følger av forskriftens § 3 andre ledd, første punktum at det er de alminnelige krav til år-
sakssammenheng som gjelder. Det presiseres i § 3 andre ledd, andre punktum at det må være 
«sannsynlighetsovervekt» for at tjenesten er årsak til skaden. Dette er i samsvar med det al-
minnelige beviskravet i sivilprosessen,57 og følger av P-pille II (Rt. 1992 s. 64).58 
 
3.4.1 Årsaksvurderingens utgangspunkt 
3.4.1.1 Betingelseslæren 
Utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng etter norsk erstat-
ningsrett er betingelseslæren. Ansvarshendelsen må være en nødvendig betingelse for at ska-
den skjedde for at den skal anses som årsak til skaden. Dette ble klargjort i P-pille II (Rt. 1992 
s. 64). Her ble betingelseslæren uttrykt som at årsakskravet mellom en handling eller unnla-
telse og en skade vanligvis er oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller 
unnlatelsen tenkes borte. Dette er senere fulgt opp i en rekke høyesterettsavgjørelser.59 Ved 
vurderingen må rettsanvenderen foreta en sammenlikning av det faktiske og hypotetiske hen-
delsesforløpet.60 
 
I samsvar med den alminnelige erstatningsretten legges betingelseslæren gjennomgående til 
grunn i vurderingen av årsakssammenheng i klagenemndas praksis.61 Klagenemnda formule-
rer det som at «den psykiske belastningsskaden [vil] være årsak til skadelidtes ervervsuførhet 
dersom den har vært en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for uførhetens inntreden», se for 
eksempel klagesak 45/2015. Begrepet «tilstrekkelig» viser til tidsavgrensningsprinsippet, se 
oppgavens punkt 3.4.2.1.  
 

                                                
57  Kjelland (2014) s. 24. 
58  Se også Psykoinvaliditet (Rt. 2001 s. 320, s. 329) og Pseudoanfall (Rt. 2007 s. 172, avsnitt 42). 
59  Se for eksempel Nakkesleng I (Rt. 1997 s. 1, s. 12), Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565, s. 1582), Drosjesjåfør I 

(Rt. 2000 s. 418, s. 432), Psykoinvaliditet (Rt. 2001 s. 320, s. 329), Nakkeprolaps (Rt. 2007 s. 1370), Nakke-
sleng III (Rt. 2010 s. 1547, avsnitt 33) og Sensitisering (HR-2018-557-A, avsnitt 24). 

60  Kjelland (2008) s. 110. 
61  Se blant annet klagesak 6/2011, 40/2011, 4/2012, 13/2012, 15/2013, 17/2013, 10/2014, 30/2014, 23/2015, 

45/2015, 2/2016, 13/2016 og 24/2017. 
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I klagesak 9/2013 fant den sakkyndige at skadelidtes symptombilde primært hadde sammen-
heng med at skadelidte var lei av jobben som bussjåfør, og at hans depresjon og blandet angst-
lidelse kunne ha sammenheng med et ran han hadde blitt utsatt for lenge etter tjenesten. Det 
var ikke holdepunkter for at FN-tjenesten var en nødvendig betingelse for skadelidtes eventu-
elle ervervsuførhet. 
 
I klagesak 25/2013, hadde skadelidte utviklet en blandet personlighetsforstyrrelse tidlig i livet 
og før tjenesten. Personlighetsforstyrrelsen hadde ført til at skadelidte hadde problemer med 
tilpasning på skole, i hjemmet og på ungdomspsykiatrisk behandlingshjem. Han hadde flere 
arbeidsforhold før tjenesten, men etter tjenesten hadde han ingen stabile arbeidsforhold. Han 
utviklet i tillegg et betydelig alkoholproblem, samt panikkangst og fobi mot bilkjøring. Det 
ble lagt til grunn at skadelidtes livsmønster var kontinuerlig, og at det ikke forelå holdepunk-
ter for at tjenesten hadde endret eller forverret skadelidtes sykdomsbilde i vesentlig grad. Det 
forelå dokumenterte ikke-tjenesterelaterte risikofaktorer som mest sannsynlig var årsak til 
skadelidtes psykiske helse. Det ble konkludert med at det ikke var årsakssammenheng mellom 
skadelidtes psykiske lidelser og tjenesten.  
 
Det er forholdsvis enkelt å konstatere årsakssammenheng mellom tjenesten og en psykisk li-
delse i tilfeller hvor skadelidte har vært utsatt for en enkelt traumatisk hendelse under tjenes-
ten. I klagesak 1/2015 utviklet skadelidte søvnplager, depressivitet, angst og tidvis paranoide 
vrangforestillinger etter at han ble skutt i hodet under tjenesten. Skyteepisoden var utvilsomt 
en nødvendig betingelse for at de psykiske lidelsene skulle oppstå. Det forelå årsakssammen-
heng. 
 
Det er ikke et krav om at skaden kan knyttes til en slik enkelthendelse. Det følger av forsvars-
departementets tolkningsnotat fra 2014 at «[d]et er tilstrekkelig at det sannsynliggjøres en år-
sakssammenheng med tjenesten som sådan, det kreves ikke at skaden skyldes en bestemt en-
kelthendelse».62 Den generelle belastningen som vedkommende blir utsatt for under tjenesten, 
eller virkningen av flere traumatiserende hendelser, kan være nok til at skadelidte utvikler 
psykiske lidelser. Ettersom tjenesten er en nødvendig betingelse for at den psykiske lidelsen 
oppstår, er det tilstrekkelig for at det knyttes ansvar til tjenesten som sådan.63  
 
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at skaden er påført eller oppstått under tjenesten.64 Skaden 
må «ha sin årsak i selve tjenestegjøringen i en internasjonal operasjon i den gitte perioden», 

                                                
62  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2.  
63  Se blant annet klagesak 18/2012, 20/2012, 2/2013 og 7/2013. Se også Bergen tingretts dom av 13. desember 

2013, Nedre Romerike tingretts dom av 15. april 2016, Sandefjord tingretts dom av 23. mars 2017 (ikke 
rettskraftig) og LG-2014-40180. 

64  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 40. 
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jf. Forsvarsdepartementets tolkingsnotat av 22. november 2010. Et eksempel på skader som 
ikke er tilstrekkelig tilknytning til tjenesten, er latente, arvelige sykdommer som tilfeldigvis 
oppstår under tjenesten. 
 
Forsvarspersonelloven § 12b hadde et tilsvarende vilkår om at skaden måtte ha oppstått som 
følge av tjenesten.65 I forarbeidene til bestemmelsen gir departementet noen eksempler på ska-
der som vanligvis må anses å ha tilstrekkelig tilknytning til tjenesten, og eksempler på skader 
som vanligvis ikke har det.66 Departementet nevner kjønnssykdommer og skader man pådrar 
seg etter et barslagsmål som eksempler på skader som vanligvis ikke har tilstrekkelig tilknyt-
ning til tjenesten til at det kan knyttes ansvar til dem. På den andre siden nevnes skader som 
pådras under fysisk trening som eksempel på skader som normalt har tilstrekkelig tilknytning 
til tjenesten. Et annet eksempel er skader som pådras under en vennskapskamp i fotball mot et 
lokalt lag for å skape gode relasjoner til lokalbefolkningen.67 
 
Schizofreni er et eksempel på en psykisk sykdom som kan oppstå under tjenesten. Hvorvidt 
det er årsakssammenheng mellom schizofrenien og tjenesten, avhenger av den konkrete situa-
sjonen. I klagesak 40/2011 uttales følgende: «Oppstår schizofreni i faktisk tidsmessig sam-
menheng med tjenesten uten at det er hendelser under tjenesten som har utløst den, er det ikke 
tjenesten som er årsak». Schizofreni kan imidlertid utløses av stresshendelser,68 og i slike til-
feller vil det foreligge årsakssammenheng mellom sykdommen og tjenesten.69 
 
Et eksempel på en type hendelse som ikke ble ansett å ha tilstrekkelig tilknytning til tjenesten, 
finnes i klagesak 21/2013. Under tjenesten hadde skadelidte angivelig blitt utsatt for overgrep 
etter festing med inntak av store mengder rusmidler. Nemnda viste til uttalelsen fra forarbei-
dene til forsvarspersonelloven som er gjengitt i avsnittet ovenfor. Nemnda uttalte at det ikke 
var noe ved de angivelige hendelsene som kunne relateres til tjenesten og den risikoen som 
tjenesten innebar. Det forelå derfor ikke årsakssammenheng mellom overgrepene og tjenes-
ten. 
 
3.4.1.2 Sårbarhetsprinsippet 
Noen skadelidte er disponert for å bli mer skadet enn det som er normalt. Man sier at den ska-
delidte har en særlig sårbarhet. Da blir spørsmålet om det er skadelidte eller skadevolder som 

                                                
65  Bestemmelsen er videreført i forsvarsloven § 55 med språklige endringer, jf. Prop. 102 L (2015–2016) s. 

136. 
66  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 40. 
67  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 40. 
68  Se klagesak 40/2011. 
69  Se klagesak 40/2011, 13/2012, 14/2013, 30/2013 og 32/2014. 
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skal bære risikoen for dette. Utgangspunktet er at det er skadevolder som bærer risikoen for 
den særlige sårbarheten. Dette er uttrykt som prinsippet om at skadevolder må «ta skadelidte 
som han eller hun er». Kjelland kaller dette prinsippet for sårbarhetsprinsippet.70 
 
Sårbarhetsprinsippet er utviklet gjennom høyesterettspraksis. I Nakkesleng I (Rt. 1997 s. 1) 
ble en kvinne utsatt for en trafikkulykke og krevde erstatning for nakkeslengskaden og lidel-
ser av psykosomatisk karakter. Retten la til grunn at plagene skyldtes både trafikkulykken og 
en predisposisjon i skadelidtes personlighet. Et av spørsmålene i saken var hvilken betydning 
det hadde at skadelidte hadde en slik særlig sårbarhet. Høyesterett la til grunn at «[h]ovedre-
gelen er … at skadevolderen må ta skadelidte som hun er» (s. 8).  
 
Sårbarhetsprinsippet kommer altså til anvendelse når skadelidte har en latent sårbarhet som 
utløses av ansvarshendelsen.71 Dette legges gjennomgående til grunn i klagenemndas prak-
sis.72 Et eksempel på dette finnes i klagesak 14/2013. Skadelidte hadde latent schizofreni som 
ble utløst av de traumatiske hendelsene han opplevde under tjenesten. Det ble uttalt at det ikke 
ledet til noen begrensning i erstatningsansvaret at skadelidte var særlig sårbar. 
 
Det er to forhold som skiller seg fra det som omfattes av sårbarhetsprinsippet.73 Det ene for-
holdet er der skaden ble utløst av ansvarshendelsen, men at den ville oppstått på et senere tids-
punkt selv om ansvarshendelsen tenkes borte. Da foreligger det ikke årsakssammenheng med 
tjenesten.74 Disse tilfellene omfattes av tidsavgrensningsprinsippet.75 Det andre forholdet er i 
tilfeller hvor skaden er realisert allerede før ansvarshendelsen. Man sier at skadelidte hadde en 
inngangsinvaliditet.76 Da foreligger det heller ikke årsakssammenheng mellom skaden og an-
svarshendelsen. 
 
3.4.2 Erstatningsvernets grenser 
Dersom det foreligger årsakssammenheng etter betingelseslæren, blir spørsmålet om erstat-
ningsansvaret må avgrenses etter tidsavgrensningsprinsippet, uvesentlighetslæren eller 

                                                
70  Kjelland (2016) s. 259. 
71  Kjelland (2008) s. 87–90. 
72  Se blant annet klagesak 9/2011, 18/2011, 7/2013, 14/2013, 18/2014, 31/2014 og 2/2016. Dette gjenspeiles i 

Nedre Romerike tingretts dom av 15. april 2016 og Sandefjord tingretts dom av 23. mars 2017 (ikke retts-
kraftig). 

73  Kjelland (2014) s. 9, se blant annet klagesak 7/2013 og 8/2013. 
74  Kjelland (2014) s. 9. 
75  Se oppgavens punkt 3.4.2.1. 
76  Se oppgavens punkt 5.2.2. 
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adekvanslæren.77 Formålet med avgrensningslærene er å beskytte skadevolder mot skadeføl-
ger som det er urimelig å knytte ansvar til.78 
 
3.4.2.1 Tidsavgrensningsprinsippet 
Noen ganger har skadelidte en latent egenskap som gjør at han eller hun ville fått en skade el-
ler sykdom selv om ansvarshendelsen tenkes borte. Dersom en skadevoldende handling utlø-
ser denne latente egenskapen, blir skadevolder bare ansvarlig for den delen av skaden eller 
sykdommen som knytter seg til den skadevoldende handling. Kjelland kaller dette for «prin-
sippet om tidsavgrenset årsakssammenheng» eller «tidsavgrensningsprinsippet».79 
 
Høyesterett benyttet seg av dette prinsippet i Årsakskonkurranse (Rt. 1999 s. 1473). Først-
voterende uttaler at skadelidte «ville ha blitt delvis ervervsufør selv om ulykken ikke hadde 
funnet sted» (s. 1479), slik at skadevolder ikke ble ansvarlig for denne delen av skaden. Tids-
avgrensningsprinsippet er lagt til grunn i flere høyesterettsavgjørelser.80 
 
I nemndas praksis er det gjennomgående et spørsmål om skadelidte ville blitt helt eller delvis 
ufør dersom tjenesten tenkes borte.81 Dette er et spørsmål om tidsavgrensningsprinsippet 
kommer til anvendelse.  
 
Det vil naturligvis være vanskelig å angi nøyaktig når skaden ville inntrådt dersom den skade-
voldende handlingen tenkes borte. Vurderingen må baseres på skjønn, se klagesak 17/2013. 
Det må legges stor vekt på de sakkyndiges vurderinger, samt at tvil om tidspunktet for inntre-
delse av skaden må komme skadelidte til gode, se Årsakskonkurranse (Rt. 1999 s. 1473, s. 
1485).  
 
I klagesak 4/2011 (beslutningsdato 15.12.11) var skadelidte 100 prosent ervervsmessig ufør. 
Skadelidte hadde en latent egenskap i form av bipolar lidelse type II. Basert på spesialister-
klæringene i saken, og med henvisning til det lempeligere beviskravet, ble det lagt til grunn at 
denne sykdommen ville medført en uføregrad på 20 prosent selv om tjenesten tenktes borte. 
De resterende 80 prosent av skadelidtes uførhet var knyttet til tjenesten. Skadelidte fikk der-
med utbetalt 80 prosent av full kompensasjon.  
 

                                                
77  Kjelland (2014) s. 9–21. 
78  Kjelland (2016) s. 277. 
79  Kjelland (2014) s. 20.  
80  Se blant annet Skalle (Rt. 1997 s. 883, s. 887), Passiv røyk (Rt. 2000 s. 1614, s. 1630), Psykoinvaliditet (Rt. 

2001 s. 320, s. 329) og Drosjesjåfør II (Rt. 2001 s. 337, s. 346). 
81  Se blant annet klagesak 7/2013, 8/2013, 17/2013, 20/2013, 30/2013, 20/2014, 32/2014, 2/2015, 10/2015, 

19/2015, 21/2015, 26/2015, 13/2016 og 24/2017. 
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I klagesak 17/2013 var skadelidte 100 prosent ervervsmessig ufør. I tillegg til de psykiske pla-
gene hadde skadelidte en rygglidelse, en lungelidelse og en leverlidelse som etter en skjønns-
messig vurdering av sakkyndiges uttalelser og øvrig informasjon i saken ble antatt å ville føre 
til en uførhet på 20 prosent dersom tjenesten tenktes borte. De resterende 80 prosent av skade-
lidtes uførhet knyttet seg til tjenesten.  
 
I klagesak 13/2016 ville skadelidte uansett blitt 100 % ervervsufør som følge av en somatisk 
skade, KOLS. Skadelidtes dødsbo hadde derfor ikke krav på kompensasjon etter forskriften. 
 
Sammenfatningsvis viser eksemplene at nemnda legger tidsavgrensningsprinsippet til grunn i 
sine avgjørelser.  
 
3.4.2.2 Uvesentlighetslæren 
Dersom det er flere årsaker til at skaden oppstod, kan en skadevolder frifinnes for ansvar hvis 
den skadevoldende handling bare har ytt et minimalt bidrag til skaden.82 Dette følger av uve-
sentlighetslæren. I P-Pille II (Rt. 1992 s. 64) uttrykkes dette som at den skadevoldende hand-
ling må ha «vært så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den» (s. 
70). Dette er senere fulgt opp i en rekke høyesterettsavgjørelser.83 
 
Høyesterettspraksis viser at det bare er de helt perifere årsakene som kan anses som uvesent-
lige.84 Terskelen er med andre ord høy for å konkludere med at den skadevoldende handling 
ikke pålegger skadevolder et erstatningsansvar når det foreligger årsakssammenheng. 
 
Det forekommer at en skadevoldende handling forårsaker en skade ved at den utløser skade-
lidtes sårbarhet, selv om ansvarshendelsen i seg selv er et minimalt bidrag til skaden.85 Man 
sier at ansvarshendelsen var «tuen som veltet lasset». Dette var tilfellet i Nakkesleng I (Rt. 
1997 s. 1), hvor det uttales at: «Jeg kan ikke utelukke at trafikkulykken har vært en utløsende 
faktor – ´tua som veltet lasset´. Men den egentlige årsak til skadelidtes alvorlige funksjons-
svikt skyldes... mekanismer av psykisk art… som kan utløses av forskjellige årsaker» (s. 12). I 
disse tilfellene fritas skadevolder for ansvar etter uvesentlighetslæren. 
 

                                                
82  Kjelland (2014) s. 9.  
83  Se for eksempel Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565, s. 1582), Psykoinvaliditet (Rt. 2001 s. 320, s. 329), Drosje-

sjåfør II  (Rt. 2001 s. 337, s. 342), Pseudoanfall (Rt. 2007 s. 158, avsnitt 66) og Nakkesleng III (Rt. 2010 s. 
1547, avsnitt 33). 

84  Kjelland (2016) s. 280. 
85  Kjelland (2014) s. 9. 
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Et eksempel på dette finnes i klagesak 10/2011. Skadelidte hadde fått en massiv sårbarhet et-
ter deltakelse i en internasjonal operasjon. Han stod i arbeid fra han kom hjem fra tjenesten og 
frem til han ble utsatt for en trafikkulykke. Trafikkulykken var den utløsende årsaken til ufør-
heten. Trafikkulykken hadde isolert sett hatt begrenset betydning for skadelidtes ervervsevne, 
mens den særlige sårbarheten han hadde fått fra tjenesten fremstod som massiv. Nemnda 
konkluderte med at «trafikkulykken er helt uvesentlig i det totale bildet», slik at den ikke 
kunne tillegges vekt ved utmålingen.86 
 
3.4.2.3 Adekvanslæren 
Adekvanslæren innebærer at det ikke knyttes ansvar til ansvarshendelsen dersom skaden an-
ses som for fjern og avledet fra den skadevoldende handling. Spørsmålet er om skaden frem-
står som en så upåregnelig, fjern og indirekte følge av den skadevoldende handling at det ikke 
er rimelig å knytte ansvar til den, se Pseudoanfall (Rt. 2007 s. 172, avsnitt 69). Dette spørs-
målet har vært oppe i nemnda i en rekke saker.87 
 
I klagesak 30/2011 hadde skadelidte en somatisk sykdom i form av en infeksjonssykdom. 
Sykdommen ble ikke ansett å ha årsakssammenheng med tjenesten. Nemnda uttalte videre at 
infeksjonssykdommen uansett fremstod som «for fjern og avledet til at det er naturlig å knytte 
ansvar til den». 
 
I klagesak 40/2011 ble skadelidte diagnostisert med schizofreni etter hjemkomst fra tjenesten 
uten at han var disponert for det. Den sakkyndige uttalte at det var mulig å utvikle schizofreni 
uten at man var disponert for det ved hendelser som var av en slik ekstrem karakter som de 
hendelsene som skadelidte hadde vært utsatt for. Nemnda la derfor til grunn at utviklingen av 
schizofreni var en adekvat følge av de hendelser skadelidte hadde blitt utsatt for, slik at det 
dannet grunnlag for ansvar. Utviklingen av schizofreni etter traumer i tjenesten ble altså ansett 
som adekvat.88 
 
I klagesak 1/2015 var skadelidte involvert i en hendelse han ble truffet av en kule i hodet. 
Skadelidte utviklet psykiske problemer i form av søvnplager, depressivitet, angst og tidvis pa-
ranoide vrangforestillinger som følge av skyteepisoden. Nemnda la til grunn at skadelidtes 
psykiske lidelser var en adekvat følge av den dramatiske hendelsen han hadde blitt utsatt for. 
 
Nemndas praksis viser at psykiske plager, samt somatiske følgeskader av psykiske skader, er 
adekvate følger av tjenesten som det er rimelig å knytte ansvar til. 

                                                
86  Se i samme retning Bergen tingretts dom av 13. mai 2015. 
87  Se klagesak 30/2011, 40/2011, 13/2012, 14/2013, 22/2013, 30/2014, 32/2014, 1/2015, 16/2015 og 22/2015. 
88  Se også klagesak 13/2012 og 32/2014. 
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3.5 Sammenhenger mellom vilkårene 
Det er fire vilkår for å få erstatning etter kompensasjonsforskriften. Det må foreligge en psy-
kisk belastningsskade, skadelidte må være ervervsmessig ufør, og både skaden og ervervsufør 
heten må være varig. Videre må det være årsakssammenheng mellom skaden og tjenesten, og 
mellom skaden og uførheten. 
 
I det store flertallet av sakene er det klart at skadelidte har en varig psykisk belastningslidelse 
og at han er varig ervervsmessig ufør. Det oppstår oftest tvist om årsakskravet er oppfylt.89 
 
En av årsakene til at spørsmålet om årsakssammenheng ofte kommer på spissen, er at mange 
av de skadelidte tjenestegjorde for flere tiår siden. Mangelen på kunnskap om psykiske lidel-
ser var mye større før enn de er i dag. Tidligere var også psykiske lidelser forbundet med en 
større grad av skam. I tillegg fremkommer det av nemndas praksis at mange av de skadelidte 
holdt sine psykiske plager skjult fordi de ønsket seg tilbake til utenlandstjeneste ved en senere 
anledning.90 På grunn av dette er det mangel på tidsnære bevis i mange av sakene.   
 
En annen grunn til at spørsmålet om årsakssammenheng kommer på spissen i disse sakene, er 
at skadelidtes psykiske lidelse ofte har oppstått på grunn av en kumulasjon av hendelser i ska-
delidtes liv. I noen tilfeller er skadelidte også arvelig disponert for psykiske lidelser. Dette kan 
gjøre det krevende å ta stilling til om skadelidtes psykiske lidelse skyldes tjenestegjøringen, 
og eventuelt om skadelidte hadde blitt helt eller delvis ufør selv om tjenesten tenkes borte. 
 
  

                                                
89  Se oppgavens punkt 6.3.1. 
90  Se for eksempel klagesak 7/2013. 
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4 Bevis 
4.1 Bevisbyrde 
Hovedregelen er at det er skadelidte som har bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er opp-
fylt. Dette uttales blant annet i Årsakskonkurranse (Rt. 1999 s. 1473, s. 1479). Nemnda legger 
dette gjennomgående til grunn i sin praksis. Dette innebærer blant annet at det er skadelidte 
som har bevisbyrden for at det foreligger nødvendig og tilstrekkelig årsakssammenheng mel-
lom den psykiske belastningsskaden og den internasjonale tjenesten.91 
 
I tilfeller hvor skadelidte krever kompensasjon for et større tap enn det om følger av nivået for 
tidligere inntekter, bærer skadelidte bevisbyrden for dette, samt at beviskravet skjerpes. Dette 
følger av Stutteri (Rt. 2010 s. 584, avsnitt 61, jf. avsnitt 45), jf. Dykker (Rt. 2003 s. 338, av-
snitt 67). I klagesak 7/2014 anførte skadelidte at han ville hatt høyere utdannelse og høyere 
inntekt dersom han ikke hadde blitt påført en psykisk belastningsskade som følge av tjeneste-
gjøringen. Dette var ikke tilstrekkelig bevist og skadelidte fikk ikke medhold i dette.  
 
Dersom skadevolder anfører at skaden helt eller delvis ville ha oppstått uavhengig av den ska-
devoldende handling, påhviler bevisbyrden skadevolder. Dette formuleres i Årsakskonkur-
ranse (Rt. 1999 s. 1473) som at «når skadevolder anfører at den skade som foreligger, helt el-
ler delvis ville ha oppstått uavhengig av den skadevoldende handling, må tvil på dette punkt 
ramme skadevolderen» (s. 1479). Nemnda legger dette gjennomgående til grunn i sin prak-
sis.92 
 
4.2 Fri bevisvurdering 
Hovedregelen er at rettsanvenderen skal foreta en fri bevisvurdering. For domstolenes ved-
kommende følger dette av lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister 
(tvisteloven) § 21-2 første ledd, hvor det heter at: «Retten fastsetter ved en fri bevisvurdering 
det saksforhold avgjørelsen skal bygges på». Nemnda uttaler uttrykkelig at det skal foretas en 
fri bevisvurdering i en rekke avgjørelser.93   
 
At det er fri bevisvurdering innebærer at rettsanvenderen i utgangspunktet kan bygge på alle 
beviser som kaster lys over saksforholdet, og at det er opp til rettsanvenderen å vurdere hva 

                                                
91  Se blant annet klagesak 6/2011, 30/2011, 4/2012, 18/2012, 7/2013, 17/2014, 4/2015, 2/2016, 13/2016 og 

24/2017. 
92  Se blant annet klagesak 2/2011, 17/2011, 30/2011, 18/2012, 7/2013, 20/2013, 21/2014, 4/2015, 26/2015 og 

24/2017. 
93  Se blant annet klagesakene 18/2012, 20/2012, 2/2013, 8/2014, 3/2015, 22/2015 og 30/2015. 
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som har bevisverdi og med hvilken vekt.94 I P-pille II (Rt. 1992 s. 64) uttrykkes dette som at 
saksforholdet «må avgjøres utfra en samlet bedømmelse av bevismaterialet i saken» (s. 70). 
 
4.3 Beviskravet 
4.3.1 Lempeligere beviskrav i forskriften del I 
For kompensasjonskrav etter forskriftens del I skal det praktiseres et lempeligere beviskrav 
enn det som gjelder etter det alminnelige erstatningsrettslige grunnlaget. Bakgrunnen for det 
lempeligere beviskravet er at de fleste kravene etter ordningen ligger langt tilbake i tid.95 
 
Det fremgår av forarbeidene at «det kan forekomme en viss underrapportering fra personell i 
internasjonale operasjoner fordi negativ helseutvikling kan få direkte konsekvenser for den 
videre tjenesten da det gjelder særlig strenge helsekrav her».96 En annen grunn til underrap-
porteringen kan være det tabuet som er knyttet til å ha psykiske lidelser, kanskje spesielt blant 
denne gruppen skadelidte. Videre viser nemndspraksis at det ofte tar noe tid før symptomene 
viser seg, eller i alle fall før skadelidte blir så plaget av symptomene at vedkommende kontak-
ter helsevesenet. Nemnda praktiserer gjennomgående et slikt lempeligere beviskrav i sine av-
gjørelser.97 
 
Det lempeligere beviskravet knytter seg først og fremst til mangelen på tidsnære bevis. I for-
arbeidene ble det antatt at det ville være vanskelig å skaffe tidsnær dokumentasjon i saker for 
personell som hadde tjenestegjort på 70 - , 80 - og 90-tallet.98 Det lempeligere beviskravet in-
nebærer at mangelen på tidsnære bevis ikke er avslagsgrunn i saker hvor det har gått lang tid 
siden tjenesten fant sted.99 
 
Ved mangel på tidsnære bevis, skal «skadelidtes forklaring, i sammenhold med det øvrige be-
visbildet, i slike tilfeller kunne gi grunnlag for kompensasjon».100 Når man skal legge vekt på 
skadelidtes forklaring, er skadelidtes troverdighet av betydning.101 Videre er spesialisterklæ-
ringer viktige bevis i disse sakene. 

                                                
94  Kjelland (2016) s. 271. 
95  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 3.1. 
96  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 13. 
97  Se blant annet klagesakene 3/2011, 18/2011, 31/2011, 40/2011, 2/2012, 15/2012, 19/2012, 17/2013 25/2014 

og 23/2015. Dette gjenspeiles i Bergen tingretts dom av 13. mai 2015, Hammerfest tingretts dom av 5. de-
sember 2016, Oslo tingretts dom av 30. januar 2017 (ikke rettskraftig), Sandefjord tingretts dom av 23. mars 
2017 (ikke rettskraftig), Hedmarken tingretts dom av 7. april 2017 og Bergen tingretts dom av 14. juli 2017, 
samt i LG-2014-40180 og Eidsivating lagmannsretts dom av 12. april 2018. 

98  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2.  
99  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2. 
100  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2. 
101  Se klagesak 2/2016 og LE-2016-111616. 
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For å legge årsakssammenheng til grunn, oppstiller forskriften et krav om at det må fremleg-
ges en spesialisterklæring utarbeidet i samsvar med mandat fra Forsvarsdepartementet, jf. § 3 
andre ledd, siste punktum. Beskrivelser foretatt av fagfolk kan kartlegge skadelidtes medi-
sinske tilstand når det ikke foreligger tidsnære nedtegnelser.102  
 
Det er viktig at erklæringen utarbeides av personer med relevant spesialkompetanse.103 I kla-
gesak 18/2012 uttaler nemnda at en spesialist i nevrokirurgi har svakere grunnlag for å uttale 
seg om skadelidtes psykiske tilstand enn en spesialist i psykologi. Nemnda la derfor avgjø-
rende vekt på sistnevntes erklæring. I klagesak 12/2012 var spørsmålet for nemnda knyttet til 
skadelidtes fysiske plager. Her ble nevrokirurgens erklæring tillagt vekt fordi en spesialist i 
nevrokirurgi nettopp har særlig kompetanse til å vurdere skadelidtes fysiske helsetilstand. Hva 
som er relevant spesialkompetanse avhenger derfor av hvilken problemstilling man står oven-
for i den konkrete saken.104 
 
Spesialisterklæringens vekt vil bero på en nærmere vurdering av erklæringen, hvor det fak-
tiske grunnlaget som erklæringen bygger på, er av betydning.105 Nedtegnelser i legejournaler 
om funn og pasientens symptomer ved undersøkelse eller behandling har som nevnt større 
vekt, mens opplysninger fra pasient til lege om pasientens tilstand på et vesentlig tidligere 
tidspunkt har mindre vekt, se Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565, s. 1570). Dette gjelder også i 
tilfeller hvor flere spesialisterklæringer trekker i ulik retning.106 
 
I klagesak 25/2013 baserte den ene spesialisterklæringen seg i stor utstrekning på skadelidtes 
egne angivelser av hendelser både før og etter tjenesten. Den andre spesialisterklæringen var 
basert på en helhetsvurdering av medisinske journaler, skadelidtes muntlige angivelser og 
spesialistenes undersøkelser og intervjuer, i tillegg til en analyse av den første spesialistens 
drøftelser og konklusjoner. Den sistnevnte spesialisterklæringen ble ansett å ha større vekt. 
 
Det er mange liknende eksempler i klagenemndas praksis på at den sakkyndige har lagt for 
mye vekt på skadelidtes forklaringer som ikke har støtte i den objektive, tidsnære 

                                                
102  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2.  
103  Kjelland (2014) s. 23.  
104  Se blant annet klagesak 28/2011, 36/2013 og 24/2017. 
105  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2. 
106  Se for eksempel klagesak 2/2015.  
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dokumentasjonen som foreligger i saken, slik at spesialisterklæringen har blitt tillagt mindre 
bevismessig vekt107  
 
I Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565) legger Høyesterett til grunn at årsaksforhold og skadeom-
fang må bedømmes i lys av allment akseptert medisinsk viten, se også oppgavens punkt 3.1. 
Dette er en annen grunn til at det er krav om spesialisterklæring etter forskriften.  
 
Klagenemnda legger dette gjennomgående til grunn ved vurderingen av om det foreligger år-
sakssammenheng mellom skaden og tjenesten, eller skaden og den ervervsmessige uførhe-
ten.108 I klagesak 17/2011, hadde skadelidte begått seksuelle overgrep mot en mindreårig etter 
utført tjeneste. Nemnda uttalte at det ikke var dokumentert at det var medisinsk årsakssam-
menheng mellom FN-tjeneste og senere avvikende seksuell adferd. I klagesak 40/2011 uttales 
det at det er allment medisinsk akseptert at schizofreni kan utløses av stresshendelser.  
 
Alminnelig bevisvurdering: Dersom det foreligger tidsnære bevis, må det foretas en almin-
nelig bevisvurdering etter de alminnelige reglene om bevis.109 Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 
1565), jf. Nakkesleng III (Rt. 2010 s. 1547, avsnitt 44) oppstiller regler for bevisets vekt i be-
visvurderingen. I Nakkesleng II uttales følgende: «Særlig viktig ved bevisbedømmelsen vil 
være nedtegnelser foretatt i tid nær opp til den begivenhet eller det forhold som skal klarleg-
ges, og da spesielt beskrivelser foretatt av fagfolk nettopp for å få klarlagt en tilstand» (s. 
1570). Retten uttaler at dette blant annet gjelder «nedtegnelser i legejournaler om funn og om 
de symptomer pasienten har ved undersøkelsen eller behandlingen» (s. 1570).  
 
Som bevis med svakere bevisverdi nevnes opplysninger fra pasient til lege om pasientens til-
stand på et vesentlig tidligere tidspunkt enn konsultasjonen, se Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 
1565, s. 1570). Videre uttales det at det er grunn til å legge mindre vekt på opplysninger fra 
parter og vitner som er gitt etter at tvisten har oppstått, og som endrer eller står i motstrid til 
mer tidsnære og uavhengige bevis gir. 
 
I klagesak 17/2011 hadde skadelidte etter tjeneste blitt pågrepet og dømt til 3 år og 9 måneder 
i fengsel for seksuelle overgrep mot barn. I tiden mellom tjenesten og pågripelsen forelå det 
ingen journaler som indikerte psykiske plager. Etter soning var det nedtegnelser i legejourna-
len på symptomer som skam, angst for møte fortiden og frykt for gjenkjennelse, som på det 
tidspunktet ble knyttet til de seksuelle overgrepene og påfølgende soning. Skadelidte forklarte 
for nemnda at han hadde hatt slike symptomer også før soning. Med henvisning til at 

                                                
107  Se også blant annet klagesak 27/2014, 28/2014, 5/2015, 11/2015, 18/2015, 30/2013, 32/2015, 37/2015, 

38/2015, 44/2015, 45/2015 og 46/2015.  
108  Se klagesak 15/2011, 17/2011, 29/2011, 40/2011, 13/2012 og 17/2013. 
109  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2.  
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journalnotatene ble gjort i nær tidsmessig sammenheng med avsluttet soning, mens skadelid-
tes forklaring kom senere, la nemnda til grunn at de tidsnære journalnedtegningene måtte til-
legges størst vekt. Det ble lagt til grunn at skadelidtes psykiske plager ikke kunne føres til-
bake til tjenesten. I klagesak 33/2013 var bevismaterialet liknende og nemnda vektla det på 
samme måte. 
 
I klagesakene ovenfor følger nemnda reglene for bevisvurderingen som er oppstilt i Nakke-
sleng II (Rt. 1998 s. 1565, s. 1570) og Nakkesleng III (Rt. 2010 s. 1547, avsnitt 44). Nemnda 
legger dette gjennomgående til grunn i sin praksis.110   
 
4.3.2 Beviskravet i forskriftens del II 
Ved endringsforskrift 18. juni 2012 nr. 647 ble kompensasjonsforskriften tilført en del II, som 
etter nærmere bestemte vilkår gir skadelidte krav på kompensasjon oppad avgrenset til 65 G. 
For å ha rett til kompensasjon etter forskriftens del II, må skadelidte oppfylle vilkårene etter 
forskriftens del I. I tillegg må skadelidte oppfylle «de beviskrav og bevistema som gjelder et-
ter det lovfestede objektive ansvaret i forsvarspersonelloven § 12b», jf. forskriftens § 4a. 
 
Det er de alminnelige krav til bevis som gjelder etter forsvarspersonelloven § 12b.111 Forskrif-
tens del II har derfor et strengere beviskrav enn forskriftens del I. Se mer om den alminnelige 
bevisvurderingen i oppgavens punkt 4.2.1. 
 
Forsvarsdepartementet uttaler i sitt tolkningsnotat fra 2014 at tidsnære bevis er av stor betyd-
ning i bevisvurderingen i saker etter forskriftens del II.112 I klagesak 18/2012 uttaler nemnda 
at dette «ikke [kan] tolkes som at det nedfelles særegne regler for bevisvurdering for denne 
type saker». Nemnda tolker uttalelsen som en presisering av gjeldende rett og viser til Nakke-
sleng II (Rt. 1998 s. 1565) og Nakkesleng III (Rt. 2010 s. 1547).113 Det er med andre ord ikke 
noe krav om tidsnære bevis for at beviskravet skal være oppfylt, se klagesak 18/2012.114  
Tidsnær dokumentasjon har imidlertid stor vekt i saker etter forskriftens del II i samsvar med 
de alminnelige krav til bevis.  

                                                
110  Se blant annet klagesak 4/2011 (beslutningsdato 18.03.13), 18/2012, 20/2012, 2/2013, 5/2013, 6/2014 og 

2/2015, 5/2015, 30/2015 og 2/2016. Se også Nedre Romerike tingretts dom av 15. april 2016, Nord-Troms 
tingretts dom av 2. desember 2016, Hammerfest tingretts dom av 5. desember 2016, Oslo tingretts dom av 
30. januar 2017 (ikke rettskraftig), Hedmarken tingretts dom av 7. april 2017, Bergen tingretts dom av 14. 
juli 2017 og LG-2014-40180, samt forutsetningsvis i LE-2016-111616. 

111  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 4.  
112  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 4.  
113  Se oppgavens punkt 4.3.1. 
114  Se også klagesak 20/2012, 2/2013, klagesak 4/2011 (beslutningsdato 18.03.13), 5/2013, 7/2013, 8/2013, 

3/2015, 29/2015 og 30/2015. Se også Nedre Romerike tingretts dom av 15. april 2016, Nord-Troms tingretts 
dom av 2. desember 2016 og LG-2014-40180. 
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I de første kompensasjonssakene som ble forelagt nemnda etter forskriftens del II, hadde SPK 
lagt til grunn at det måtte foreligge akuttsymptomer og brosymptomer,115 slik som for nakke-
slengskader, se Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565) og Nakkesleng III (Rt. 2010 s. 1547). Det 
kan imidlertid ta måneder eller år før symptomer på PTSD og andre psykiske belastningslidel-
ser viser seg.116 Det er snakk om senskader som ikke nødvendigvis materialiserer seg i umid-
delbar tilknytning til tjenesten.117  Med henvisning til dette la nemnda til grunn at det var ulik-
heter mellom psykiske belastningsskader og nakkeslengskader som gjorde at det ikke kunne 
være krav om akuttsymptomer og brosymptomer. Det ble lagt til grunn at det ikke var et krav 
om slike symptomer.  
 
I Bergen tingretts dom av 14. juli 2017 la tingretten til grunn at det er påkrevet med sympto-
mer innenfor en seksmåneders periode etter tjenesten for å stille diagnosen PTSD. Skadelidte 
hadde ikke hatt symptomer på psykisk belastningslidelse helt siden tjenesten ble avsluttet eller 
tett etterpå. Retten la derfor til grunn at det ikke forelå årsakssammenheng mellom skaden og 
tjenesten. Det ser ut til at tingretten bygger på en forutsetning om at det må foreligge akutt – 
eller brosymptomer i samsvar med forutsetningene i Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565). Dette 
strider mot øvrig praksis fra nemnda og domstolene. Det kan ikke legges så stor vekt på en 
slik enkeltstående dom fra tingretten når forutsetningene er i strid med fast og konsistent prak-
sis fra klagenemnda.  
 
4.4 Sammenhenger mellom beviskravene 
Forskriften oppstiller to forskjellige beviskrav. Mens det er de alminnelige beviskrav som 
gjelder etter forskriftens del II, er det et lempeligere beviskrav etter forskriftens del I. 
 
Det lempeligere beviskravet i forskriftens del I knytter seg først og fremst til mangelen på tid-
snære bevis. I saker hvor det ikke foreligger tidsnære bevis, må rettsanvenderen avgjøre saken 
basert på de bevisene som foreligger. I disse sakene får skadelidtes egne forklaringer og spe-
sialisterklæringer større vekt. Den lempeligere tolkningsanvisningen rekker imidlertid ikke 
lenger enn forutsetningene for den.118 Dersom det foreligger tidsnære bevis som gir en for-
svarlig bevisbedømmelse, gjelder de alminnelige beviskrav, i likhet med det som gjelder i for-
skriftens del II. 
 
Det vises til redegjørelsen av Nakkesleng II (Rt. 1998 s. 1565), jf. Nakkesleng III (Rt. 2010 s. 
1547) i oppgavens punkt 4.3.1 for vekting av bevis etter de alminnelige beviskrav. Det 
                                                
115  Se blant annet klagesak 18/2012 og 5/2013. 
116  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) side 14. 
117  Se klagesak 18/2012. 
118  Forsvarsdepartementet (2014) punkt 2.  
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presiseres at det heller ikke under forskriftens del II er et objektivt krav til tidsnære bevis. Det 
skal imidlertid mer til for å vinne frem med et kompensasjonskrav etter forskriftens del II uten 
tidsnære bevis. 
 
Ettersom beviskravet er ulikt må det foretas en helt ny bevisvurdering i saker hvor skadelidte 
som allerede er tilkjent kompensasjon etter forskriftens del I, krever kompensasjon etter for-
skriftens del II.119 At kravet etter forskriftens del I er lempeligere enn i del II, bekreftes av 
funnene i analysen, hvor det fremkommer at flere skadelidte fikk medhold i sitt kompensa-
sjonskrav etter forskriftens del I enn del II.120 
 
I klagesak 15/2011, som gjaldt et kompensasjonskrav etter forskriftens del I, fant nemnda at 
skadelidtes fysiske plager «med en viss grad av sannsynlighet» kunne forklares som en følge-
skade av den psykiske belastningsskaden han hadde blitt påført ved tjenesten. Det kan tyde på 
at nemnda har blandet det lempeligere kravet med et lempeligere årsakskrav. Dette strider mot 
forskriftens § 3 andre ledd, andre punktum, som oppstiller et krav om sannsynlighetsovervekt. 
Det strider også med nemndas og domstolenes øvrige praksis. Det kan ikke legges noe særlig 
vekt på en slik enkeltstående avgjørelse.121 Dette underbygges også av at nemndspraksis må 
være fast og konsistent for å ha rettskildemessig vekt.122 

                                                
119  Se for eksempel klagesak 14/2013. 
120  Se figur 8 i oppgavens punkt 6.3.2. 
121  Kjelland (2016) s. 31. 
122  Se oppgavens punkt 1.4. 
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5 Erstatningsutmåling 
5.1 Erstatningsposter 
5.1.1 Standardkompensasjon 
Kompensasjonsordningen er utformet som en standardkompensasjon. Ved varig ervervsmes-
sig uførhet på 100 prosent får skadelidte kompensasjon på 35 G etter forskriftens del I, jf. § 4 
første ledd, første punktum. 35 G tilsvarer for tiden kroner 3 277 190.123 Etter forskriftens del 
II er kompensasjonen 65 G ved 100 prosent varig ervervsmessig uførhet, jf. § 4b første ledd, 
første punktum. 65 G tilsvarer for tiden kroner 6 086 210.124 
 
Etter begge ordningene reduseres kompensasjonen tilsvarende ved lavere ervervsmessig ufør-
het enn 100 prosent. Dersom skadelidte for eksempel er 50 prosent varig ervervsmessig ufør, 
får skadelidte kompensasjon tilsvarende 50 prosent av 35 G eller 65 G.  
 
I klagesak 11/2011 var det sannsynliggjort for nemnda at skadelidte ikke ville komme tilbake 
i full jobb. Skadelidte ble derfor tilkjent 50 prosent kompensasjon, mens den øvrige delen av 
erstatningen måtte utestå i påvente av en ny vurdering av skadelidtes ervervsevne. I klagesak 
6/2013 hadde skadelidte en ervervsmessig uførhet på 30 prosent og fikk derfor utbetalt kom-
pensasjon tilsvarende 30 prosent av 65 G. 
 
Som nevnt i oppgavens punkt 3.2 har skadelidte ofte andre fysiske eller psykiske lidelser som 
ville gjort han helt eller delvis ufør selv om tjenesten tenkes borte. I disse tilfellene får skade-
lidte bare kompensasjon tilsvarende den delen av uførheten som skyldes tjenesten.  
 
Kompensasjonen som utbetales etter forskriften er i utgangspunktet skattefri uavhengig av om 
den utbetales som en terminvis ytelse eller som et engangsbeløp.125 Den kan imidlertid ram-
mes av de alminnelige reglene om formuesskatt.126 
 
5.1.2 Advokatutgifter og sakkyndigutgifter 
I tillegg til standardkompensasjonen, kan skadelidte få dekket «rimelige og nødvendige utgif-
ter» til utarbeidelse av spesialisterklæring og utgifter til juridisk bistand i anledning saken, jf. 
forskriftens § 10. 
 
Hva gjelder utgifter til juridisk bistand, kom nemnda i klagesak 7/2011 med noen generelle 
kommentarer til salærberegningen. Det ble presisert at det skal foretas en konkret vurdering 

                                                
123  Basert på tall fra NAV (2017). 
124  Basert på tall fra NAV (2017).  
125  Skattedirektoratet (2018) s. 1095. 
126  Forsvarsdepartementet (2010) s. 3. 
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av advokatutgiftene i hver enkelt sak, slik at det ikke er snakk om en stykkprisbetaling. Dette 
begrunnes i variasjon i sakenes kompleksitet samt variasjon i skadelidtes ressurser og situa-
sjon.  
 
Videre presiserte nemnda at det forventes en grundig gjennomgang og vurdering fra advoka-
tens side på det totale salær og en tydelig beskrivelse av hva arbeidet har bestått i. Nemnda 
presiserte også at den hadde forståelse for at en del av klientene i slike saker kan være kre-
vende, men at det tilligger advokaten å sette grenser og begrense tidsbruken til det rimelige og 
nødvendige. Nemnda viser til uttalelsene i klagesak 7/2011 i senere saker.127 
 
Det fremkommer av forskriften § 10 at skadelidte må dokumentere at han har en psykisk be-
lastningsskade og at han har tjenestegjort i en internasjonal operasjon for å få dekket disse ut-
giftene. Det fremkommer motsetningsvis av ordlyden at det ikke er noe krav til årsakssam-
menheng mellom den psykiske skaden og tjenestegjøringen for å få det dekket. Dette presise-
res av forsvarsdepartementet i tolkningsnotatet fra 2010.128 Dette praktiseres også i klage-
nemnda, se for eksempel klagesak 7/2011 hvor nemnda uttaler at «utfallet av saken isolert sett 
ikke har relevans for vurderingen av hva som har vært rimelig og nødvendig. Det er den juri-
diske bistand som ytes som skal vurderes ut fra en rimelighets – og nødvendighetsbetrakt-
ning». 
 
5.2 Fradragsposter 
5.2.1 Forholdet til andre ytelser fra staten 
Utbetaling etter forskriften reduseres krone for krone for utbetalt erstatning eller annen kom-
pensasjon for den påførte skade fra staten, jf. forskriftens § 5 andre ledd. I motsatt fall kom-
mer allerede utbetalt kompensasjon etter forskriften til fradrag krone for krone i erstatning 
som utbetales på annet rettslig grunnlag fra staten, jf. tredje ledd. Staten betaler med andre ord 
ikke erstatning for samme skade flere ganger. 
 
Erstatningsordninger som reduseres krone for krone mot utbetalinger etter kompensasjonsfor-
skriften er billighetserstatning etter forsvarstilsatteforskriften kapittel 10, og billighetserstat-
ning som tidligere er gitt etter billighetsforskriften. Et annet eksempel er yrkesskadeerstatning 
etter yrkesskadeforsikringsloven.  
 
I klagesak 5/2011 hadde skadelidte fått yrkesskadeerstatning på kr. 1 946 379 og billighetser-
statning på kr. 314 460. Skadelidte ble tilkjent full kompensasjon etter kompensasjonsforskrif-
ten som på daværende tidspunkt var kr. 2 647 435. SPK hadde gjort fradrag for tidligere 

                                                
127  Se blant annet klagesak 9/2011, 10/2011, 12/2011, 14/2011, 26/2011 og 3/2012. 
128  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 5. 
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utbetalt yrkesskadeerstatning og billighetserstatning, slik at skadelidte hadde fått utbetalt 
kompensasjon på kr. 386 596. Klagenemnda var enig i SPK sin vurdering og klagen førte ikke 
frem.  
 
I klagesak 2/2012 hadde skadelidte fått utbetalt kr. 2 312 000 i erstatning etter forliksavtale 
for psykiske plager etter deltakelse i internasjonale operasjoner etter at han hadde gått til sak 
mot staten ved Forsvarsdepartementet. I tillegg hadde han fått tilkjent kr. 139 760 i billighets-
erstatning. Da han senere ble innvilget maksimal kompensasjon etter kompensasjonsforskrif-
ten av SPK, som på daværende tidspunkt var kr. 2 772 560, ble det gjort fradrag for tidligere 
utbetalt erstatning etter forliksavtalen og billighetserstatning, slik at utbetaling i saken ble kr. 
320 800. Klagenemnda opprettholdt SPK sitt vedtak. 
 
Det er det totale beløpet av det allerede utbetalte beløpet det skal gjøres fradrag for, uav-
hengig av hvilke tapsposter beløpet knytter seg til. Utbetalte renter inngår i det totale beløpet 
som det gjøres fradrag for. Det er beløpet før betalt skatt det skal gjøres fradrag for, dersom 
skadelidte har betalt inntektsskatt av tidligere utbetalt erstatning fra staten.129 
 
I klagesak 5/2011, som nevnt over, var yrkesskadeerstatningen delt opp i ulike tapsposter, og 
det ble anført at samordning av erstatningsutbetalingene bare kunne skje post mot post. Det 
ble videre anført at kompensasjonen etter forskriften var å anse som erstatning for tap i fremti-
dig erverv fordi erstatningen ble utbetalt skattefritt, slik at det bare var tapsposten knyttet til 
tap i fremtidig erverv fra yrkesskadeerstatningen som kunne trekkes fra ved utbetaling av er-
statning etter kompensasjonsforskriften. Nemnda uttalte at kompensasjonen etter forskriften 
verken var knyttet til lidt eller fremtidig tap. Nemnda viste til flere forhold ved forskriften 
som tilsier at hensikten med forskriften er å sikre en forenkling av oppgjørene gjennom stan-
dardisering, samt til punkt 6 i forsvarsdepartementets tolkningsuttalelse gjengitt i avsnittet 
ovenfor. Nemnda viste til at forskriften legger opp til et oppgjør basert på enkle og klare reg-
ler, til forskriftens lempelige krav til årsakssammenheng og at utmålingen er knyttet til folke-
trygdens grunnbeløp og differensieres etter uførheten. Skadelidtes anførsel førte dermed ikke 
frem.  
 
Kompensasjon etter kompensasjonsforskriften kommer i tillegg til lovbestemte ytelser og ut-
betaling av private forsikringer som skadelidte mottar eller har mottatt, jf. forskriftens § 5 
første ledd. Dette er motsatt av det som gjelder i den alminnelige erstatningsretten, jf. skl. § 3-
1 tredje ledd, første og andre punktum, hvor slike ytelser kommer til fradrag ved utmålingen.  
 

                                                
129  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 6.  
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Eksempler på lovbestemte ytelser er sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd etter 
folketrygdloven kapittel 8, 11 og 12. Av private forsikringer kan nevnes sykdomsdekning, 
ulykkesdekning og uføredekning.  
 
5.2.2 Inngangsinvaliditet 
Skadevolder blir bare ansvarlig for den delen av skaden som knytter seg til den skadevold-
ende handlingen. Dette innebærer at skadelidtes inngangsinvaliditet kommer til fradrag i er-
statningsutmålingen. At skadelidte har en inngangsinvaliditet, innebærer at skadelidtes sårbar-
het har realisert seg i en medisinsk invaliditet før ansvarshendelsen.130 Nemnda har også for-
mulert dette som et spørsmål om skadelidte allerede hadde en «manifestert psykisk diagnose i 
form av en inngangsinvaliditet».131 Den delen av skaden som skyldes inngangsinvaliditeten er 
ikke i årsakssammenheng med ansvarshendelsen.132 En annen grunn til at inngangsinvalidite-
ten kommer til fradrag ved utmålingen er at skadelidte heller ikke oppfyller det erstatnings-
rettslige grunnvilkåret om at det må foreligge et tap for denne skaden, fordi tjenesten ikke ut-
gjør noen differanse for denne skaden.133  
 
I klagesak 15/2012 hadde skadelidte depresjon som hadde manifestert seg før tjenesten. 
Symptomene han hadde etter tjenesten var sammenfallende med de han hadde hatt før tjenes-
ten. Tjenesten hadde ikke ført til noe markant endring i skadelidtes adferdsmønster. Skadelid-
tes depresjon ble oppfattet som en inngangsinvaliditet, som tjenesten ikke hadde forårsaket 
eller forverret i en grad som tilsa ansvar. Skadelidtes inngangsinvaliditet ble ansett å være 
bakgrunnen for hele skadelidtes uførhet, og kompensasjonskravet ble avslått.  
 
I klagesak 23/2013 hadde også skadelidte en inngangsinvaliditet. Skadelidte hadde problemer 
med mellommenneskelige relasjoner allerede fra tidlig alder, og han begynte også tidlig (før 
tjenesten) å benytte rus som en type mestring. Han følte seg utrygg og mistenksom på andre, 
han følte at andre vurderte og så ned på han, han hadde konsentrasjonsproblemer, og depres-
sive plager som krevde medikamentell behandling. Hans latente sårbarhet hadde altså slått ut i 
realisert sårbarhet i form av personlighetspatologi og rusmisbruk før tjenesten, slik at skade-
lidte hadde en inngangsinvaliditet. Kompensasjonskravet ble dermed avslått.  
 
5.2.3 Tapsbegrensningsplikt 
Tapsbegrensningsplikten er et alminnelig prinsipp i norsk erstatningsrett. Prinsippet innebærer 
at skadelidte må begrense skaden eller tapet i den grad det er mulig. Tapsbegrensningsplikten 

                                                
130  Se blant annet klagesak 9/2011, 7/2013 og 8/2013. 
131  Se klagesak 5/2013. 
132  Se oppgavens punkt 3.4.1.2. 
133  Kjelland (2014) s. 9. 
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følger av rettspraksis. I Psykolog (Rt. 2003 s. 1358) ble det uttrykt slik: «Skadelidte har en ge-
nerell plikt til å begrense sitt tap» (avsnitt 44).  
 
I saker etter kompensasjonsforskriften knytter tapsbegrensningsplikten seg først og fremst til 
utnyttelse av skadelidtes eventuelle restervervsevne. I klagesak 5/2014 uttalte nemnda at det 
må stilles krav om at de mest nærliggende mulighetene uttømmes før det innvilges erstatning, 
herunder gjennomføring av adekvat behandling og arbeidstrening med sikte på å komme til-
bake i arbeid.134 
 
Dersom skadelidte har en ubenyttet restervervsevne, eller det er sannsynlig at skadelidte har 
en slik restervervsevne uten at han har gjennomført adekvat behandling, vil restervervsevnen 
komme til fradrag ved erstatningsutmålingen.  
 
5.3 Utbetaling 
5.3.1 Engangsytelse 
Hovedregelen er at utbetaling av kompensasjon skal gis som en engangsytelse, jf. forskriftens 
§ 7 første ledd, første punktum. 
 
5.3.2 Terminvise ytelser 
Hvis det samlede beløpet utgjør mer enn 9 G, kan skadelidte velge å få kompensasjonen helt 
eller delvis utbetalt terminvis, jf. første ledd, andre punktum. Det fremkommer av forsvarsde-
partementets tolkningsnotat fra 2010 at det terminvise beløpet skal reguleres i henhold til det 
til enhver tid gjeldende grunnbeløpet i folketrygden.135 
 
De terminvise ytelsene utbetales månedlig frem til pensjonsalder, jf. andre ledd. I denne sam-
menheng er pensjonsalder 67 år.136 
 
Dersom skadelidte ønsker å endre utbetalingsform etter oppgjørstidspunktet, kan dette ifølge 
forsvarsdepartementet gjøres dersom det foreligger særlige hensyn grunnet vesentlig endring i 
skadelidtes livssituasjon.137 
 
5.4 Kompensasjon til etterlatte 
Kompensasjonen utbetales til de etterlatte dersom skadelidte dør, jf. forskriftens § 6. Dette 
gjelder hvor kompensasjonen i sin helhet ikke har kommet til utbetaling før skadelidte dør, el-
ler hvor SPK har mottatt krav fra skadelidte, men oppgjøret ikke har kommet til utbetaling før 
                                                
134  Se også klagesak 2/2011, 41/2011, 34/2013, 2/2014 og 5/2014. 
135  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 4. 
136  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 4. 
137  Forsvarsdepartementet (2010) punkt 4. 
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skadelidte dør, jf. første ledd. Kompensasjonen til etterlatte utbetales som en engangsytelse, 
jf. femte ledd. 
 
Forskriftens § 6 gir en nærmere anvisning på hva som regnes som etterlatte i andre og tredje 
ledd. Ektefelle regnes som etterlatt, jf. andre ledd, bokstav a, med mindre det på dødsfallstids-
punktet er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, jf. tredje ledd. 
Som etterlatte regnes videre registrert partner, jf. bokstav b, samboer på nærmere bestemte 
vilkår gitt i bokstav c, barn under 20 år, jf. bokstav d, og andre som for en vesentlig del ble 
forsørget av avdøde, jf. bokstav e.   
 
I klagesak 24/2011 ble det på vegne av etterlatte, avdødes sønn, krevd kompensasjon etter for-
skriften. Da skadelidte gikk bort var søknad om kompensasjon under utarbeidelse og det var 
på det rene at SPK ikke hadde mottatt noen krav fra avdøde. Før skadelidte døde hadde skade-
lidtes far vært i kontakt med forsvarsdepartementet med spørsmål knyttet til spesialisterklæ-
ring. På henvendelsen svarte FD at det var SPK som behandlet krav etter forskriften slik at 
krav måtte sendes dit, og at det var SPK som innhentet spesialisterklæring i samråd med ska-
delidte. Advokaten i saken anførte at avdødes fars henvendelse til FD måtte likestilles med en 
formell og rettidig melding av krav til SPK. Nemnda delte ikke advokatens syn på dette, og 
kravet ble ikke tatt til følge. 
 
Dersom skadelidte ikke har etterlatte tilfaller kompensasjonen skadelidtes dødsbo, jf. fjerde 
ledd. I klagesak 18/2011 var skadelidtes far enearving i dødsboet, og tredde inn i kravet. Kra-
vet til kompensasjon ble tatt til følge og kompensasjonen ble tilkjent den etterlatte. 
 
5.5 Etteroppgjør ved endringer i ervervsuførhet 
Dersom den varige ervervsmessige uførheten som følge av skaden endrer seg vesentlig, kan 
skadelidte kreve etteroppgjør, jf. forskriftens § 8 første ledd, første punktum. Krav om etter-
oppgjør må fremsettes innen 5 år etter at oppgjøret er avsluttet, jf. første ledd, andre punktum.  
 
I klagesak 38/2014 la nemnda til grunn at vesentlighetskravet i § 8 første ledd, første punktum 
måtte tolkes tilsvarende som etter forskrift 21. desember 1990 om standardisert erstatning et-
ter lov om yrkesskadeforsikring § 5-1. Etter yrkesskadeforskriften er en endring i uføregrad 
på minst 20 prosent å anse som vesentlig, jf. NOU 1994: 20 s. 182. Gode grunner taler for å 
legge dette til grunn etter kompensasjonsforskriften. 
 
I klagesak 38/2014 gikk skadelidte fra å være 30 til 100 % ufør som følge av et fall på isen. 
Fallet var svært beskjedent og ville isolert sett ikke ført til ervervsuførhet. Det var klart at for-
verringen i uføregrad skyldtes hans psykiske plager. Skadelidte fikk etteroppgjør. 
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6 Empirisk analyse 
6.1 Metode 
I dette kapitlet vil jeg foreta en empirisk analyse av klagenemndas praksis. Analysen vil gjen-
nomføres ved bruk av kvantitativ metode. Dette innebærer at jeg har lest alle avgjørelsene og 
ført statistikk basert på ulike variabler underveis. Variablene vil uttrykkes i form av tall, blant 
annet i form av grafer, slik at det kan foretas en analyse av mønsteret i tallmaterialet.138 
 
Materialet som analyseres er klagenemndas avgjørelser fra etableringen av nemnda i 2011 og 
frem til i dag. Ettersom de nyeste 12 sakene ble publisert 17. april 2018,139 avgrenser jeg mot 
disse avgjørelsene i analysen. Begrunnelsen for dette er at det ville krevet betydelig arbeid å 
endre analysen så sent i skriveprosessen. 168 av 180 avgjørelser er dermed med i analysen. 
 
Ut fra alle 168 observasjoner med tilhørende variabler, har jeg sett nærmere på de variablene 
som jeg mener er mest interessante for å belyse oppgavens problemstilling. Jeg har brukt Ex-
cel til å registrere og bearbeide tallene, og lage ulike grafiske fremstillinger av de valgte vari-
ablene. 
 
Ved å analysere hele universet av enheter, dannes det beste grunnlaget for å trekke generelle 
slutninger om enhetenes egenskaper.140 Dersom man bare bruker et utvalg av enhetene, kan 
dette gi et skjevt bilde av virkeligheten ved at tendensen i resultatene kan skyldes egenskaper 
ved selve utvalget.141 Dette er en av grunnene til at jeg har valgt å analysere alle klagenemn-
das avgjørelser. En annen grunn er at oppgaven har en generell kartleggingsambisjon. 
 
Resultatene kan påvirkes av tilfeldigheter selv om man har med hele universet i undersøkel-
sen.142 En av grunnene er tilfeldige målefeil.143 Tilfeldighetene kan også bli større jo færre en-
heter som er undersøkt.144 Materialet som analyseres i oppgaven er 168 nemndsavgjørelser. 
Dette er et tilstrekkelig antall avgjørelser til at det kan gjøres noen generelle betraktninger 
knyttet til dem. Likevel er det ikke et større antall enn at tendensen i resultatene må tolkes 
med en viss skepsis. 
 
Etter at forskriftens del II trådte i kraft i juni 2012, har de fleste krav etter kompensasjonsfor-
skriften vært krav på 65 G. Dette er en naturlig følge av at vilkårene er de samme, slik at 

                                                
138  Hellevik (2002) s. 13. 
139  Barth (2018) e-post 17.04.2018. 
140  Hellevik (1995) s. 68. 
141  Hellevik (1995) s. 67. 
142  Hellevik (1995) s. 74.  
143  Hellevik (1995) s. 74. 
144  Hellevik (1995) s. 74. 
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eneste forskjellen er at forskriftens del II har et strengere beviskrav. Dette innebærer at det er 
flere kompensasjonskrav etter forskriftens del II enn etter forskriftens del I. Dette kan føre til 
en skjevhet i analysen, særlig hvor variablene knyttet til hver av ordningene presenteres i se-
parate grafer som er ment å sammenliknes. Dette er forsøkt avhjulpet ved å presentere en del 
tall i prosenter.  
 
En mulig feilkilde i analysen er dersom nemnda ikke er konsekvent når den oppgir forskjellig 
informasjon i avgjørelsene, for eksempel om ulike forhold ved saksforløpet, faktum og be-
grunnelsen for avgjørelsen. Et eksempel på dette er i oppgavens punkt 6.3.3 om beviskrav. 
Jeg har antatt at nemnda oppgir informasjon konsekvent.  
 
Jeg har lest alle klagesakene og registrert ulike variabler systematisk i et svarskjema som lig-
ger vedlagt. Svarskjemaet er inspirert av Kjelland.145 Registrering av variablene, utregningene 
og utforming av grafene er gjort i Excel. Jeg har rundet av alle prosenter til tall med en desi-
mal. 
 
6.2 Generelle observasjoner ved klagenemndas praksis  
I dette punktet vil jeg presentere noen generelle observasjoner ved klagenemndas praksis. 
 
6.2.1 Antall saker per år 
Jeg vil først gi en fremstilling av hvor mange saker som har kommet inn til klagenemnda per 
år. Årstallet i saksnummeret i klagesakene viser til hvilket år saken kom inn til nemnda.146  
 

                                                
145  Kjelland (2013) s. 460 flg.  
146  Barth (2018) e-post 28.02.18. 
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Figur 2: Antall saker per år. 
 
Det kom inn 42 saker (25,0 %) til nemnda i 2011, 17 saker (10,1 %) i 2012, 32 saker (19,0 %) 
i 2013, 34 saker (20,2 %) i 2014, 42 saker i 2015 (25,0 %) og 1 sak (0,6 %) i 2016. 
 
Tallene viser at det kom inn mange saker til nemnda det året som nemnda ble opprettet. Dette 
henger for det første sammen med at en del saker hadde blitt liggende uten en endelig avgjø-
relse i påvente av etableringen av klagenemnda.147 For det andre fremkommer det av forarbei-
dene til kompensasjonsforskriften at Forsvarsdepartementet og Statens pensjonskasse mottok 
et økende antall krav på erstatning fra krigsveteraner i tiden før innføringen av ordningen.148 
Det fremkommer av nemndas praksis at en del av disse erstatningskravene ble tatt under be-
handling etter kompensasjonsordningen da denne ble innført.149 For det tredje kan en forkla-
ring være at mange av de som hadde fått psykiske lidelser etter tjenesten og ikke hadde søkt 
om erstatning tidligere, gjorde det når ordningen ble innført. Alle disse faktorene kan forklare 
hvorfor nemnda mottok så mange klagesaker det første året etter at den ble opprettet. 
 

                                                
147  Se for eksempel klagesak 26/2014. I mellomtiden ble Forsvarsdepartementet gjort til rette klageorgan. En 

del saker for klagenemnda har derfor vært klagebehandlet av Forsvarsdepartementet først. Skadelidte mistet 
imidlertid ikke retten til å få sin klage behandlet i klagenemnda, jf. Forsvarsdepartementet (2010) punkt 7, 
slik at noen av sakene er behandlet av klagenemnda, se blant annet klagesak 11/2011, 16/2011, 17/2011, 
22/2011, 27/2011, 4/2011 (besluttet 18.03.13) og 12/2015. 

148  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 48. 
149  Se for eksempel klagesak 11/2011. 
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En interessant observasjon er at antall klagesaker var stigende i perioden fra 2012 til 2015. En 
forklaring på dette kan være at det tar noe tid før en slik ordning blir kjent. Sannsynligvis ble 
kompensasjonsordningen mer kjent etter hvert som flere veteraner ble tilkjent erstatning etter 
ordningen. Flere veteranorganisasjoner informerer om ordningen, blant annet på sine hjemme-
sider.150 Det fremkommer også av klagenemndas praksis at flere av de skadelidte søkte om er-
statning etter at de fikk vite om ordningen fra andre i miljøet. 
 
Blant sakene jeg har avgrenset mot i denne delen av oppgaven er det bare en sak fra 2016. Yt-
terligere 10 saker fra 2016 ble publisert 17. april 2018,151 slik at det til sammen kom inn minst 
11 saker i 2016. Dette er likevel langt færre saker enn året før, hvor det kom inn 42 saker. En 
grunn til dette kan være at det nå har gått så mange år siden ordningen ble innført at de fleste 
av de «gamle» veteranene som har fått psykiske skader etter deltakelse i internasjonal opera-
sjon allerede har hørt om ordningen og søkt om erstatning. Etter hvert som nemnda har av-
gjort flere klagesaker etter ordningen, er det naturlig at SPK innretter seg etter nemndas av-
gjørelser i senere saker, slik at liknende problemstillinger ikke kommer opp for nemnda på 
nytt. Ettersom alle avgjørelser publiseres på regjeringens nettsider,152 har skadelidtes advoka-
ter mulighet til å danne seg et inntrykk av hvilke saker som vil få medhold i nemnda. Ved 
gjennomlesning av klagesakene, ser det ut til at mange av de skadelidte har benyttet de 
samme advokatene. Advokatene får dermed erfaring fra nemnda og har et bedre grunnlag for 
å rådgi sine klienter om hva som skal til for å vinne frem med et kompensasjonskrav. Videre 
kan nedgangen i antall avgjørelser henge sammen med foreldelsesreglene, jf. forskriftens § 
11. 
 
6.2.2 Fremsatte krav 
Ettersom kompensasjonsforskriften er oppgavens tema, vil jeg i dette punktet undersøke hvor 
mange av sakene som gjelder krav om kompensasjon eller ytterligere kompensasjon etter for-
skriften. Fremstillingen viser hvilke typer krav som er fremsatt for klagenemnda. 
 
I saker hvor skadelidte har krevd både 35 G etter forskriftens del I og 65 G etter forskriftens 
del II, har jeg regnet dette som et krav om 65 G i dette punktet. Bakgrunnen for dette er at for-
målet med dette punktet er å danne et bilde av hvor mange saker som knytter seg til kompen-
sasjonskrav. Det kan gi et skjevt bilde av fordelingen mellom de ulike kravstypene dersom 
krav om 35 G og 65 G regnes som to separate krav i dette tilfellet. 
 

                                                
150  Se for eksempel siops.no under fanene «Veteran» og «Juridisk», eller kameratstøtte.no under fanene «Verdt 

å vite» og «Rettigheter».  
151  Barth (2018) e-post 17.04.2018. 
152  Tilgjengelig på regjeringen.no.  
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Figur 3: Fremsatte krav. 
 
Av totalt 213 krav, er det fremsatt 51 krav (23,9 %) om kompensasjon på 35 G etter forskrif-
tens del I, 84 krav (39,4 %) om kompensasjon på 65 G etter forskriftens del II og 23 krav 
(10,8 %) om billighetserstatning.153 Videre er det 24 krav (11,3 %) om dekning av utgifter til 
juridisk bistand i anledning saken, 4 krav (1,9 %) fra skadelidtes etterlatte, 2 krav (0,9 %) om 
gjenåpning, 2 krav (0,9 %) om at erstatningsutbetalinger fra staten ikke skal samordnes, 2 
krav (0,9 %) om oppfriskning ved oversittet klagefrist, 3 rentekrav (1,4 %) og 18 krav (8,5 %) 
om at det innhentes ny spesialisterklæring i saken. 
 
Til sammen er det 135 krav om kompensasjon etter kompensasjonsforskriften. Dette tilsvarer 
63,4 % av alle fremsatte krav for nemnda. Det overveldende flertallet av saker dreier seg altså 
om krav på kompensasjon eller ytterligere kompensasjon etter kompensasjonsforskriften. 
 
Det er et betydelig høyere antall krav på 65 G enn 35 G. Etter at forskriftens del II ble innført 
18. juni 2012,154 to og et halvt år etter kompensasjonsforskriften trådte i kraft 1. januar 2010, 
viser funnene at de fleste kompensasjonskrav er krav på 65 G, eventuelt supplert med et krav 
om 35 G. Dette er bare beviskravet som skiller ordningene, mens vilkårene er de samme, jf. 
forskriftens §§ 4a, jf. 3. Derfor er det naturlig at skadelidte krever kompensasjon etter den de-
len av forskriften som gir den høyeste kompensasjonen, eventuelt supplert med et krav om 
kompensasjon etter forskriftens del I. 

                                                
153  Forsvarstilsatteforskriften kapittel 10, tidligere hjemlet i billighetsforskriften. 
154  Endringsforskrift 18. juni 2012 nr. 647. 
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Bare 10,8 % av de fremsatte kravene er krav om billighetserstatning, mot 63,4 % kompensa-
sjonskrav. En mulig forklaring på dette kan være at flere får medhold i sine krav om billig-
hetserstatning av SPK, slik at disse vedtakene ikke blir klaget inn for nemnda i like stor grad. 
Dette er en naturlig følge av at beviskravet etter ordningen om billighetserstatning er lempeli-
gere enn beviskravene i kompensasjonsforskriften.155  
 
6.2.3 Betydningen av juridisk bistand 
Et interessant spørsmål er betydningen av juridisk bistand for sakens utfall. I dette punktet vil 
jeg gi en fremstilling av som viser hvor mange av de skadelidte som hadde juridisk bistand i 
klagesaken. Videre vil jeg undersøke betydningen av juridisk bistand for sakens utfall. 
 
Den første grafen illustrerer hvor mange av de skadelidte som hadde juridisk bistand i klage-
saken og hvor mange som ikke hadde det. 
 

 
Figur 4: Juridisk bistand. 
 
Skadelidte hadde juridisk bistand i klagesaken i 159 saker (93,5 %). I 11 saker (6,5 %) hadde 
ikke skadelidte juridisk bistand. Med andre ord hadde skadelidte juridisk bistand i et overvel-
dende flertall av sakene. Det kan være flere årsaker til at skadelidte oftest er representert med 
advokat. En årsak kan være at de skadelidte ikke føler seg kompetente til å ta stilling til rett-
messigheten av SPKs vedtak på egenhånd. En annen årsak kan være at de skadelidte ikke har 

                                                
155  Ot.prp. nr. 67 (2008–2009) s. 49. 

159

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Juridisk bistand Ikke juridisk bistand

An
ta

ll 
sa

ke
r

Juridisk bistand



43 
 

kompetanse til å utforme en klage og den rettslige argumentasjonen som er nødvendig i kla-
gen. 
 
I klagesak 13/2014 viste den skadelidte til at han hadde ført saken selv fordi han ikke hadde 
blitt informert om at han hadde rett til å få dekket utgifter til advokat. SPK opplyste i møtet 
med nemnda at de ikke hadde klare rutiner på å informere veteraner som søkte kompensasjon 
etter ordningen om at de hadde en slik rett til å få dekket kostnader til juridisk bistand. Dette 
kan være en forklaring på hvorfor noen av de skadelidte ikke var representert ved advokat i 
klagesaken. 
 
Grafen nedenfor består av to stolper. Den ene stolpen viser utfallet i saker hvor skadelidte var 
representert ved advokat. Den andre stolpen viser utfallet i saker hvor skadelidte ikke var re-
presentert ved advokat. Formålet med grafen er å undersøke betydningen av juridisk bistand 
for sakens utfall. 
 
Som nevnt i punkt 6.1, er sannsynligheten for at resultatene påvirkes av tilfeldigheter større 
når antall enheter er mindre. Dette kan få betydning i dette tilfellet, hvor antallet skadelidte 
som ikke var representert ved advokat bare var 11.  
 

 
Figur 5: Betydningen av advokatbistand for sakens utfall. 
 
Av de som ikke hadde juridisk bistand, fikk 63,6 % avslag, 9,1 % delvis medhold og ingen 
medhold i sine krav i klagesaken. Av de som hadde juridisk bistand, fikk 49,7 % avslag, 15,1 
% delvis medhold og 23,9 % medhold. Funnene viser at det er betydelig høyere sannsynlighet 
for å få avslag på sin klage dersom man ikke er representert ved advokat. 
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En skadelidt som er representert ved en advokat, får råd om sine sjanser til å vinne frem med 
et krav. Dersom skadelidte ønsker å fremme et krav som advokaten ikke tror han vil nå frem 
med, vil han gjøres oppmerksom på dette. Skadelidte som ikke har juridisk bistand får der-
imot ikke slike råd fra en fagperson. Dette kan føre til at de som ikke er representert ved advo-
kat fremmer krav som det er vanskeligere å nå frem med. Dette kan være en forklaring på 
hvorfor de sjeldnere får medhold. 
 
Av de som ikke hadde juridisk bistand, fikk 27,3 % av de skadelidte sakene sine hjemvist til 
SPK for ny behandling. Av de som hadde juridisk bistand, fikk bare 11,3 % sakene sine hjem-
vist til SPK. I de fleste sakene var hjemvisning begrunnet i at det var nødvendig å innhente en 
ny spesialisterklæring. Advokater vil ha større innsikt i hvilken dokumentasjon som kreves for 
å vinne frem med et kompensasjonskrav enn skadelidte selv. I flere saker har advokater inn-
hentet ny spesialisterklæring til klageomgangen for å underbygge kravet. På denne måten har 
de sørget for at saken er blitt tilstrekkelig opplyst til å kunne avgjøres i nemnda. Skadelidte 
som representerer seg selv har ikke den samme kompetansen til å ta stilling til verdien av be-
visene som foreligger og eventuelt nødvendigheten av å innhente nye. Dette kan være en for-
klaring på hvorfor skadelidte som representerer seg selv oftere får sine saker hjemvist til SPK 
for innhenting av ny spesialisterklæring. 
 
6.3 Observasjoner ved kompensasjonssakene 
Ettersom kompensasjonsforskriften er temaet for oppgaven, vil jeg i dette punktet se på ulike 
sider ved de sakene som gjelder kompensasjonskrav etter kompensasjonsforskriften. 
 
6.3.1 Hyppige problemstillinger 
I dette punktet vil jeg kartlegge hvilke problemstillinger som oppstår hyppigst i kompensa-
sjonssakene. Formålet med fremstillingen er å vise hvilke vilkår, og andre sider ved kompen-
sasjonsordningen, som det oftest er tvist om i klagesakene. 
 
Det er vanligvis mer enn en problemstilling i hver klagesak. Det totale antallet problemstil-
linger overstiger derfor antall kompensasjonskrav. Prosentene i dette punktet viser til hvor 
mange prosent av klagesakene som tar opp den aktuelle problemstillingen.  
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Figur 6: Hyppige problemstillinger. 
 
Jeg ser først på spørsmål knyttet til hvorvidt vilkårene for kompensasjon er oppfylt.  Det var 
spørsmål om skadelidte hadde en psykisk belastningsskade i 32 (19,0 %) av klagesakene. 
Hvorvidt skadelidte var ervervsmessig ufør var et spørsmål i 13 (7,7 %) av klagesakene. 
Hvorvidt varighetsvilkåret var oppfylt var et spørsmål i 8 (4,8 %) av klagesakene. Hvorvidt 
det forelå årsakssammenheng var et spørsmål i hele 107 (63,7 %) av klagesakene.   
 
Spørsmålet om det forelå årsakssammenheng mellom den psykiske belastningsskaden og tje-
nesten, eller mellom den psykiske belastningsskaden og uførheten, var den hyppigste 
problemstillingen i kompensasjonssakene. Det henger sammen med at det er vanskelig å be-
vise at det foreligger årsakssammenheng, spesielt fordi det er mangel på tidsnære bevis i sa-
kene og fordi skadelidtes uførhet ofte skyldes en kumulasjon av ulike hendelser i skadelidtes 
liv, gjerne kombinert med en arvelig disposisjon for psykiske lidelser.156 
 
Spørsmålet om det forelå en psykisk belastningsskade var oppe i 19,0 % av sakene. I de fleste 
sakene var spørsmålet om skadelidtes somatiske skader var å anse som følgeskader av skade-
lidtes psykiske skader. Bakgrunnen for dette er at somatiske skader ikke dekkes av forskriften 
med mindre de er følgeskader av psykiske skader.157 
 

                                                
156  Se oppgavens kapittel 3 og 4. 
157  Se oppgavens kapittel 3.1. 
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Spørsmålet om skadelidte var varig ervervsmessig ufør var et tema i 7,7 % av sakene. De 
fleste av de som søkte erstatning etter ordningen var allerede kjent uføre i vedtak om uføre-
pensjon av NAV. Selv om NAVs vedtak om uførepensjon ikke er bindende for vurderingen 
av om varighetsvilkåret er oppfylt etter forskriften, er det en indikasjon på at skadelidte er va-
rig ervervsmessig ufør som nemnda ofte ser hen til.158 De fleste spørsmålene knyttet til skade-
lidtes uførhet kom opp i forbindelse med årsaksvurderingen, som et spørsmål om skadelidte 
ville blitt helt eller delvis ufør selv om tjenesten tenktes borte.159 
 
Hvorvidt spesialisterklæringen var mangelfull var et spørsmål i 45 (26,8 %) av kompensa-
sjonssakene. Det er et krav om at det fremsettes spesialisterklæring, jf. forskriftens § 3 andre 
ledd, siste punktum. Spesialisterklæringene er viktige bevis i saken på grunn av mangelen på 
tidsnære bevis.160 Ettersom spesialisterklæringene i mange tilfeller er det avgjørende beviset i 
saken, er det naturlig at det er tvist om (angivelige) mangler i spesialisterklæringene i mange 
av sakene.  
 
Forskriftens virkeområde var et tvistetema i 13 (7,7 %) av klagesakene. Det er naturlig at ska-
delidte forsøker å få erstatning etter kompensasjonsordningen ettersom det av ulike grunner 
kan være vanskelig å få erstatning etter andre erstatningsordninger for krigsveteraner.161 På 
grunn av ordningens lempeligere krav til bevis, jf. forskriftens del I, kan skadelidtes sjanser til 
å få erstatning etter ordningen være større enn etter andre ordninger. 
 
6.3.2 Medholdsprosent i kompensasjonssakene 
I dette punktet vil jeg undersøke utfallet av kompensasjonskravene for å se hvordan disse for-
deler seg. Den første grafen viser medholdsprosenten for kompensasjonsordningen samlet. 
Den andre grafen viser prosentene for medhold og delvis medhold for krav etter forskriftens 
del I og II adskilt. 
 

                                                
158  Se oppgavens punkt 3.2 og 3.3. 
159  Se oppgavens punkt 3.4.2.1. 
160  Se oppgavens punkt 4.3.1. 
161  Se oppgavens punkt 2.1. 
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Figur 7: Medholdsprosent kompensasjonskrav, samlet. 
 
Totalt fikk 24,8 % av de skadelidte medhold i sine krav om kompensasjon eller ytterligere 
kompensasjon. Kompensasjonskravene ble avslått i 51,8 % av sakene, mens 8,8 % fikk delvis 
medhold. 14,6 % av sakene ble hjemvist til SPK for ny behandling og/eller innhenting av ny 
spesialisterklæring. 
 
 

 
Figur 8: Medholdsprosent kompensasjonskrav, adskilt etter ordning. 
 
Dersom man deler opp medholdsprosenten etter de ulike ordningene, ser man at 13,9 % av de 
skadelidte fikk medhold i sitt krav etter forskriftens del I, mens 10,9 % fikk medhold i krav 
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etter forskriftens del II. Den tilgjengelige dataen tyder dermed på at sjansen for å få medhold i 
krav om kompensasjon etter 35 G-ordningen enn etter 65 G-ordningen. Dette er i samsvar 
med at det er et lempeligere beviskrav etter 35 G-ordningen enn etter 65 G-ordningen. 
 
6.3.3 Oppfylt beviskrav i kompensasjonssakene 
I dette punktet skal jeg undersøke hvor ofte beviskravet er oppfylt i klagesaker som gjelder 
kompensasjonskrav. Formålet med dette er å se om tallene fra praksis underbygger teorien om 
at beviskravet er strengere etter forskriftens del II enn forskriftens del I.  
 
Grafen i dette punktet er basert på min registrering av utfallet for hvert enkelt kompensasjons-
krav. Jeg har skilt mellom krav etter forskriftens del I og II når jeg har registrert medhold, del-
vis medhold, avslag og at saken er hjemvist til SPK. Når skadelidte har fått medhold i kom-
pensasjonskravet, innebærer dette at det relevante beviskravet er oppfylt. Motsetningsvis er 
ikke beviskravet oppfylt dersom skadelidte får avslag på kompensasjonskravet.  
 
Beviskravet er lempeligere etter forskriftens del I enn etter forskriftens del II.162 Dersom be-
viskravet er oppfylt etter forskriftens del II, innebærer dette at beviskravet etter forskriftens 
del I også er oppfylt. I saker hvor skadelidte har krevd kompensasjon på 65 G, og det ikke er 
oppgitt at skadelidte tidligere har krevd kompensasjon på 35 G, har jeg lagt til grunn at dette 
innebærer et krav om 35 G selv om dette ikke er uttrykkelig nevnt. Dette innebærer at et med-
hold etter forskriftens del II også vil registreres som et medhold på 35 G i fremstillingen. 
 
En mulig feilkilde her er hvorvidt nemnda er konsekvent med å opplyse at det tidligere er ført 
en sak for krav etter forskriftens del I i saker som gjelder forskriftens del II. Jeg har lagt til 
grunn at det ikke tidligere er ført en sak om 35 G der nemnda ikke opplyser om det. Dersom 
nemnda ikke er konsekvent med å oppgi denne informasjonen, vil noen krav om 35 G komme 
med to ganger.  
 

                                                
162  Se oppgavens punkt 4.3. 
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Figur 9: Oppfylt beviskrav. 
 
Beviskravet var oppfylt i 24,3 % av kompensasjonskravene etter forskriftens del I og i 17,9 % 
av kompensasjonskravene etter forskriftens del II. Tilsvarende var beviskravet ikke oppfylt i 
65,0 % av kravene etter forskriftens del I og 73,8 % av kravene i forskriftens del II. Dette er 
som forventet etter redegjørelsen i oppgavens punkt 4.3 om at beviskravet etter forskriftens 
del I er lempeligere enn etter forskriftens del II.  
 
At skadelidte bare har fått delvis medhold i sitt kompensasjonskrav, kan skyldes flere ulike 
forhold. Det skyldes enten at skadelidte har en restervervsevne,163 at det er usikkerhet knyttet 
til skadelidtes restervervsevne som må utredes nærmere,164 eller at bare deler av skadelidtes 
ervervsmessige uførhet skyldes tjenesten.165 De fleste tilfellene gjelder det sistnevnte, som in-
nebærer at beviskravet bare er oppfylt for en del av uførheten. 
 
6.3.4 Hvor ofte klagenemnda ser bort fra spesialisterklæringer 
Som nevnt i innledningen, har det vært hevdet i media at stadig færre norske krigsveteraner 
får erstatning, og at SPK i flere av sakene ser bort fra medisinske erklæringer om psykiske be-
lastningsskader som følge av tjenesten. På grunn av disse påstandene, vil jeg se om nemndas 
praksis tyder på at det oftere enn tidligere sees bort fra spesialisterklæringer, slik det hevdes at 
det gjør i SPK.  
 

                                                
163  Se klagesak 13/2011 og 6/2013. 
164  Se klagesak 11/2011.  
165  Se klagesak 4/2011 (beslutningsdato 15.12.11), 15/2011, 17/2013, 21/2014, 22/2014, 1/2015, 4/2015, 

19/2015 og 29/2015. 
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I tilfeller hvor nemnda så bort fra en spesialisterklæring, har jeg skilt mellom tilfeller hvor 
spesialisterklæringen ble satt til side til fordel og til ulempe for den skadelidte. Jeg har ansett 
det som til skadelidtes fordel når skadelidte har fått medhold i noe som den sakkyndige ikke 
var enig i. I tillegg har jeg ansett det som til skadelidtes fordel de gangene nemnda har hjem-
vist saken til SPK for innhenting av ny spesialisterklæring fremfor å støtte seg til den eller de 
spesialisterklæringene som allerede foreligger. Som skadelidtes ulempe har jeg regnet med 
tilfeller hvor skadelidte har fått avslag til tross for at spesialisterklæringen taler for medhold. I 
saker hvor det er flere spesialisterklæringer som trekker i ulik retning, har jeg regnet det som 
at de ser bort fra den spesialisterklæringen som trekker i motsatt retning av utfallet. 
 
Fordi målet med denne fremstillingen er å få et inntrykk av om nemndas praksis endrer seg, 
har jeg tatt utgangspunkt i vedtaksår fremfor hvilket år saken kom inn for nemnda. Ved sam-
menlikning av stolpene i figuren nedenfor må det tas i betraktning at det ikke er like mange 
vedtatte saker hvert år.  
 

 
Figur 10: Ser nemnda bort fra en spesialisterklæring? 
 
Fra 2012 til 2017 ser nemnda bort fra en spesialisterklæring til fordel for skadelidte henholds-
vis 11, 8, 3, 3, 2 og 0 ganger. Tilsvarende tall til skadelidtes ulempe er 2, 1, 1, 6, 9 og 6. Det 
er en tydelig tendens til at antall ganger nemnda ser bort fra en spesialisterklæring til fordel 
for skadelidte går ned, mens antall ganger nemnda ser bort fra en spesialisterklæring til skade-
lidtes ulempe går opp. Medias antydninger knyttet til SPKs tilbøyelighet til å se bort fra spe-
sialisterklæringer kan dermed se ut til å stemme også for klagenemndas vedtak.  
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En årsak til disse funnene kan være at beviskravet er lempeligere etter forskriftens del I enn 
etter forskriftens del II.166 Begrunnelsen for at nemnda så bort fra spesialisterklæringer i en 
del av de nyere sakene, var at den sakkyndige hadde lagt for mye vekt på skadelidtes egne 
forklaringer fremfor objektive funn i mer tidsnære nedtegnelser.167 Spesialisterklæringene ble 
dermed ansett å ha mindre vekt. Dette er i samsvar med beviskravet etter forskriften.168 I en 
del av de eldre sakene så nemnda bort fra spesialisterklæringer til fordel for skadelidte med 
henvisning til det lempeligere beviskravet etter forskriftens del I.169 
 
Av de øvrige kompensasjonssakene hvor nemnda har sett bort fra spesialisterklæringer, var 
begrunnelsen i mange tilfeller at disse var mangelfulle ved at de ikke tok stilling til alle sider 
ved skadelidtes plager eller sykdomshistorie eller liknende.170 
 
Etter en gjennomgang av klagenemndas praksis, ser det ut til at spesialisterklæringer i hoved-
sak sees bort fra i tilfeller hvor spesialisterklæringene er mangelfulle, og i tilfeller hvor annen 
dokumentasjon i saken har større bevismessig vekt etter kriteriene som er oppstilt i Nakke-
sleng II (Rt. 1998 s. 1565).171 Funnene tyder ikke på at det er noe kritikkverdig ved nemndas 
praksis knyttet til å se bort fra spesialisterklæringer.   

                                                
166  Se oppgavens punkt 4.3 og 4.4. 
167  Se klagesak 45/2015 og 46/2015, se også blant annet klagesak 27/2014, 28/2014, 5/2015, 11/2015, 18/2015, 

30/2013, 32/2015, 37/2015 og 38/2015.  
168  Se oppgavens punkt 4.3. 
169  Se blant annet klagesak 18/2011, 20/2011, 25/2011, 31/2011, 40/2011 og 13/2012.  
170  Se blant annet klagesak 41/2011, 1/2012, 6/2012, 15/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012 og 20/2012.  
171  Se oppgavens punkt 4.3. 
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7 Avsluttende betraktninger 
Drøftelsene som er foretatt i oppgaven gir grunnlag for noen samlede betraktninger. Betrakt-
ningene vil gjøres i lys av oppgavens problemstilling, som er kartlegging av kompensasjons-
forskriften gjennom juridisk og empirisk analyse med en målsetning om å vurdere styrken av 
erstatningsvernet etter forskriften. 
 
For å ha rett til kompensasjon etter begge forskriftens deler, må vilkårene i forskriftens § 3 
være oppfylt. Vilkårene er at det må foreligge en varig psykisk belastningsskade som har ført 
til en varig ervervsmessig uførhet, samt at det må være årsakssammenheng mellom skaden og 
tjenesten, og mellom skaden og uførheten.172 Både den juridiske og den empiriske analysen 
tyder på at årsakskravet er det vanskeligste å oppfylle.173 
 
Kompensasjonsforskriften oppstiller to ulike beviskrav. For forskriftens del II gjelder de al-
minnelige krav til bevis, mens forskriftens del I oppstiller et lempeligere krav.174 Den empi-
riske analysen tyder på at klagenemnda legger et lempeligere beviskrav til grunn etter for-
skriftens del I fordi det er flere som får medhold i kompensasjonskrav etter denne ord-
ningen.175 
 
Dersom vilkårene og det aktuelle beviskravet er oppfylt, har skadelidte krav på kompensa-
sjon. Kompensasjonen er utformet som en standardkompensasjon oppad avgrenset til 35 G et-
ter forskriftens del I og 65 G etter forskriftens del II ved 100 prosent uførhet. Ved delvis ufør-
het reduseres kompensasjonen tilsvarende.176 
 
Den formelle rettstilstanden er kartlagt i oppgavens kapittel 2–5 og den reelle rettstilstanden 
er kartlagt i kapittel 6. Den formelle og den reelle rettstilstanden synes å samsvare godt, ved at 
klagenemnda gjennom fast og konsistent praksis følger opp de reglene som er oppstilt gjen-
nom forskriften og de øvrige rettskildene i sin praksis.177 
 
Analysene har vist noen faktorer som styrker og svekker erstatningsvernet etter kompensa-
sjonsforskriften. At forskriftens del I oppstiller et lempeligere beviskrav, styrker erstatnings-
vernet, fordi det gir flere veteraner rett til erstatning enn det som ville vært tilfellet etter de al-
minnelige beviskrav. Dette underbygges av den empiriske analysen, som viser at 

                                                
172  Se oppgavens kapittel 3. 
173  Se oppgavens punkt 3.4, 3.5, 4.3, 6.3.1 og 6.3.2. 
174  Se oppgavens punkt 4.3 og 4.4. 
175  Se oppgavens punkt 6.3.2. 
176  Se oppgavens kapittel 5. 
177  Se oppgavens kapittel 6. 
 



53 
 

medholdsprosenten er større i saker etter forskriftens del I enn i forskriftens del II.178 At kom-
pensasjonen er utformet som en standardkompensasjon, styrker også erstatningsvernet. Stan-
dardkompensasjonen gjør ordningen mer tilgjengelig ved at det ikke må føres bevis for stør-
relsen på skadelidtes tap. Videre styrker det erstatningsvernet at skadelidte har rett på dekning 
av utgifter til juridisk bistand og utarbeidelse av spesialisterklæring i klagesaken, jf. forskrif-
tens § 10.179 Analysen viser at juridisk bistand ønsker sjansen for å vinne frem med sitt 
krav.180  En faktor som kan svekke vernet, er at SPK ikke har noen rutiner for å informere 
skadelidte om at de har krav på dekning av utgifter til juridisk bistand og spesialisterklæ-
ringer, jf. klagesak 15/2011.181 
 
 

                                                
178  Se oppgavens punkt 6.3.2. 
179  Se oppgavens punkt 5.1.2. 
180  Se oppgavens punkt 6.3.2. 
181  Se oppgavens punkt 4.4. 
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Vedlegg 
Analyseskjema185  
 
Variabel  Svaralternativer Svarkode 
1 Nemndas refe-

ranse 
  

2 Min referanse   
3 År inn til nemnda 2011 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

4 Vedtaksår 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

5 Advokatbistand Bistått av advokat - Ja 
Ikke bistått av advokat - Nei 

J 
N 

6 Krav i saken Kompensasjon etter 35 G 
Kompensasjon etter 65 G 
Kompensasjonskrav fra skadelidtes etterlatte 
Billighetserstatning 
Dekning av kostnader til juridisk bistand, § 10 
Innhenting av (ny) spesialisterklæring 
Samordningstvist, § 5 (Krone for krone) 
Rentekrav 
Gjenåpning 
Oppfriskning på grunn av oversittet klagefrist 

35 
65 
E 
B 
D 
S 
KK 
R 
G 
O 

7 Sakens utfall Medhold 
Delvis medhold 
Avslag 
Hjemvises til SPK for ny behandling 

M 
D 
A 
H 

8 Rettslig(e) spørs-
mål i saken 

Psykisk belastningsskade 
«Varig» psykisk belastningsskade 
Ervervsmessig uførhet 
«Varig» ervervsmessig uførhet 
Årsakssammenheng 
Ville skadelidte uansett blitt helt eller delvis 
ufør? 
Mangelfull spesialisterklæring 
Beviskrav etter 65 G-ordningen 
Forskriftens virkeområde 
Annet (forsinkelsesrente, rente, samordnings-
tvist, oversittet klagefrist, mv.) 

PB 
VP 
EU 
VE 
Å 
HDU 
MS 
BK65 
V 
A 

                                                
185  Svarskjemaet er inspirert av Kjelland, jf. Kjelland (2013) s. 460 flg. 



67 
 

9 Medhold kom-
pensasjonskrav 

Medhold, 35 G 
Medhold, 65 G 
Delvis medhold, 35 G 
Delvis medhold, 65 G 
Avslag 
Saken gjaldt ikke kompensasjonskrav 
Hjemvises SPK 

M35 
M65 
D35 
D65 
A 
I 
H 

10 Nemnda ser bort 
fra spesialister-
klæring 

Ja, til skadelidtes fordel 
Ja, til skadelidtes ulempe 
Nei 

JF 
JU 
N 

 
 


