
Utskrift fra Lovdata - 11.07.2019 09:29

Agder lagmannsrett - Dom - LA-2017-143731

Instans Agder lagmannsrett – Dom
Dato 2019-06-26
Publisert LA-2017-143731
Stikkord Erstatningsrett. Pasientskade. Feilbehandling. Psykisk skade. Arbeidsuførhet. 

Faktisk og rettslig årsakssammenheng. Adekvans. Tapsbegrensningsplikt. 
Tapsutmåling. Sakskostnader. Pasientskadeloven § 2.

Sammendrag Saken gjaldt krav om erstatning etter pasientskade, herunder en feilbehandling 
som medførte minst én ytterligere operasjon av hjertet (av i alt tre). Den andre 
operasjonen, som uomtvistet var relatert til pasientskaden, medførte innsetting 
av biologisk hjerteklaff og pacemaker. Lagmannsretten fant etter en konkret 
bevisvurdering at det forelå faktisk, rettslig og adekvat årsakssammenheng 
mellom feilbehandlingen og en psykisk lidelse oppstått etter denne. Den 
psykiske lidelsen medførte arbeidsuførhet. Øvrige psykososiale faktorer inntrådt 
i skadelidtes liv etter feilbehandlingen, og som var uavhengige av 
pasientskaden, ble vurdert men kunne ikke lede til et annet resultat. Imidlertid 
ble de nevnte øvrige psykososiale faktorene hensyntatt ved tapsutmålingen 
sammen med skadelidtes tapsbegresningsplikt. Disse betraktninger ledet til at 
det økonomiske tap som var sannsynliggjort, ble nedjustert i forhold til kravet. 
Utmålt tap i lidt inntekt på 531 826 kr og fremtidig inntekt på 600 000 kr, 
hvorav sistnevnte utmåling skjedde fullt ut skjønnsmessig blant annet hensett til 
den yrkesvalghemming som forelå. Konkret vurdering av fremtidig 
ervervsevne. Videre gjort reduksjon i vinnende parts krav på sakskostnader uten 
motpartens protest.

Saksgang Nedre Telemark tingrett TNETE-2016-146180 – Agder lagmannsrett LA-2017-
143731 (17-143731ASD-ALAG).

Parter A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen) mot Staten v/pasientskadenemnda 
(advokat Bianca Reichelt).

Forfatter Kst. lagdommer Kristian Bårseth, lagdomar Asbjørn Nes Hansen og kst. 
tingrettsdommer Bjørn Erik Serkland.

Sist oppdatert 2019-07-02

Innholdsfortegnelse
Agder lagmannsrett - Dom - LA-2017-143731

Innholdsfortegnelse
Framstilling av saken
A' påstandsgrunnlag
Staten v/ Pasientskadenemndas påstandsgrunnlag
Lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten og skal bemerke:

Foreligger faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom pasientskaden og A' psykiske 
tilstand?

Generelle rettslige utgangspunkter og nærmere om sakens problemstillinger
A' bakgrunn og forhistorie frem til den første hjerteoperasjonen i februar 2013
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Hjerteoperasjonen i februar 2013 og hans grunnlidelse
Andre hjerteoperasjon i juli 2013 og utviklingen av psykiske symptomer
Symptomer på psykisk sykdom fra 2014 og fremover

Foreligger adekvat og påregnelig årsakssammenheng mellom pasientskaden og den 
psykiske lidelsen?
Foreligger årsakssammenheng i tapsleddet, mellom A' psykiske lidelse og det anførte 
økonomiske tapet?

Generelle forutsetninger for utmålingen
Vurdering av årsakssammenheng mellom kravet på inntektstapserstatning og A' 
psykiske lidelse. Konkret tapsutmåling
Lidt inntektstap for 2014-2018
Fremtidig inntektstap fra og med 2019

Sakskostnader

Saken gjelder krav om erstatning etter pasientskade.

Framstilling av saken
Ingen av partene har for lagmannsretten reist innsigelser mot tingrettens saksfremstilling på side 2 til 8. Denne 
hitsettes derfor i det følgende:

Forhistorie

A er en mann på 41 år. Han er opprinnelig fra [land], og har bodd i Norge siden han var 10 år gammel. 
Han har vært gift med samme ektefelle i 23 år, har to barn og et fosterbarn. Av utdanning har han 
gjennomført ungdomsskole og videregående skole. Det er oppgitt at han har arbeidet hos [bedrift1] (1994
–1995), [bedrift2] AS (1995–1996), [sykehus] (1997–1998), [bedrift3] AS (1999–2000), [taxiselskap] 
(2008–2009) og hos [bedrift4] (2011 – desember 2012). Det foreligger ikke dokumentasjon rundt arbeidet 
for [taxiselskap].

Av opplysninger innhentet fra Nav fremgår at A ble langtidssykemeldt fra slutten av august 2008 til 
august 2009. Fra 22.08.2009 ble han innvilget rehabiliteringspenger fra Nav, som han mottok til 
22.02.2010. Den 25.08.2010 innvilges A arbeidsavklaringspenger, noen han mottar frem til september 
2011.

Fra den 19.09.2011 fikk A arbeid hos [bedrift4] AS med lønnstilskudd fra Nav. Han blir ordinært ansatt i 
50 % stilling hos [bedrift4] AS 16.02.2012, og mottar arbeidsavklaringspenger som supplement til sin 
arbeidsinntekt. [bedrift4] AS sier opp A den 30.11.2012, med fratredelse 31.12.2012 på grunn av 
manglende oppdragsmengde. Den 11.12.2012 oppsøker A sin fastlege på grunn av smerter i ryggen etter 
et fall under arbeid for [bedrift4] AS. Han blir sykemeldt og er det frem til hjerteoperasjonen i februar 
2013. Den 03.01.2013 søker A Nav om dagpenger ved arbeidsledighet.

Hjerteoperasjoner

A ble innlagt ved Sykehuset Telemark 14.02.2013. Han fikk påvist betennelse på en hjerteklaff, 
endokarditt, med oppvekst av gule stafylokokker. Behandling med antibiotika ga ikke ønsket resultat. Han 
ble derfor overflyttet til Rikshospitalet hvor han ble hjerteoperert 20.02.2013. Det ble ved denne 
operasjonen satt inn en mekanisk hjerteklaff – aortaventil.

Den 01.07.2013 ble A på nytt innlagt ved Sykehuset Telemark etter å ha opplevd smerter i 
rygg/skuldre/nakke. Han hadde også opplevd svimmelhet og kortvarig synsforstyrrelser. Også ved denne 
innleggelsen ble det påvist endokarditt med oppvekst av stafylokokker. Han fikk behandling med 
antibiotika og tannbehandling hvor rester av en tannrot ble fjernet. Den 10.07.2013 ble A på nytt 
hjerteoperert ved Rikshospitalet. Ved denne operasjonen ble den mekaniske hjerteklaffen fjernet og det 
ble satt inn en biologisk hjerteklaff. Etter operasjonen utviklet A AV-blokk, noe som gjorde det 
nødvendig å operere inn en pacemaker for å holde hjerterytmen i gang. Pacemaker ble operert inn av 
Sykehuset Telemark den 18.07.2013.

Det ble i forbindelse med andre gangs hjerteoperasjon avdekket at det ikke hadde blitt utført undersøkelse 
av tannstatus før den første hjerteoperasjonen 20.02.2013. Betennelsen som oppstod på hjerteklaffen i juli 
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2013 var forårsaket av en bakterie som typisk finnes i munnhulen. Det er enighet om at den andre 
hjerteoperasjonen skyldtes manglende undersøkelse  og behandling av tannstatus før den første 
hjerteoperasjonen, og at endokarditten skyldtes bakterier fra betennelse i tannrot som ble fjernet før andre 
gangs operasjon. Det er konkludert med at ny endokarditt, med påfølgende ny hjerteoperasjon, mest 
sannsynlig ville vært unngått dersom tannsanering hadde blitt utført før den første hjerteoperasjonen.

I april 2015 blir A igjen innlagt på Sykehuset Telemark, og det blir igjen påvist endokarditt, nå i den 
biologiske hjerteklaffen. Det ble i denne forbindelsen påvist oppvekst av streptokokker, i motsetning til de 
to tidligere endokardittene hvor det var oppvekst av stafylokokker. A blir igjen hjerteoperert ved 
Rikshospitalet den 23.04.2015. Det blir satt inn en ny biologisk hjerteklaff, og skiftet pacemaker.

Psykiatrisk oppfølging mellom og etter hjerteoperasjonene

Kort etter andre hjerteoperasjon får A behov for psykiatrisk oppfølging. Han blir henvist fra sin fastlege B 
til Distrikts Psykiatrisk Senter (DPS) ved Sykehuset Telemark og går til en rekke samtaler der frem til 
sluttsamtale 17.08.2015. Det fremkommer av journalnotatene blant annet at A er redd for å dø, er redd for 
å måtte gjennomgå nye hjerteoperasjoner, at han føler seg som en belastning for familien, at han har 
selvmordstanker, men ingen konkrete planer, og at han strever med søvnproblemer. Den 25.08.2015 tar 
han igjen kontakt med sin behandler, vernepleier C, og ber om en ny samtale på grunn av familiære 
vanskeligheter. Etter samtalen og telefonisk kontakt senere samme dag, er neste gang A er i kontakt med 
det psykiatriske hjelpeapparatet 21.04.2016. Han er da igjen henvist fra sin fastlege. Siste fremlagte 
journalnotat er fra 16.06.2016, hvor det fremgår at A trenger samtale raskt fordi han har vanskeligheter på 
grunn av avslag fra NAV på hans søknad om uføretrygd.

Retten finner her grunn til å gjengi utdrag av journalnotater foretatt ved DPS.

Det fremgår av epikrise fra Sykehuset Telemark datert 26.07.2013 at saksøker er henvist til DPS av sin 
fastlege dr. B. Det fremgår av epikrisen at:

«Pas. Er henvist Akutteamet for vurdering. Grunnen er at han har utviklet depressive symptomer etter 
å stå i store belastninger det siste halve året. Han har blitt operert 2 ganer på 6 mnd. gr. betennelse 
på en hjerteklaff. Sist for ca 4 uker siden. Han har fått store økonomiske vanskeligheter, da han ang. 
ikke får sykepenger, men får AAP. Han føler han belaster kona ved å være syk.»

Det neste journalnotatet i fra DPS er inntaksnotat av 08.08.2014 hvor det fremgår følgende:

«Pasienten er henvist av fastlege, datert 22.05.14 og mottatt 18.07.14, grunnet angst og 
depresjonssymptomer. Disse forstås som reaksjon etter hjerteoperasjon med komplikasjoner, 
utfordringer ift. økonomi og kontakt med NAV, samt krav til livsomstilling ift. funksjonsnivå og 
fremtidig arbeidsliv. Aksjonsradius kraftig innskrenket og livskvalitet forringet.

Pasienten oppgir at livet ble snudd da han ble hjertesyk rundt juletider 2012. tilkjennegir i samtale 
depressive symptomer som negative tanker, føler seg verdiløs og som belastning, søvnvansker, ved 
triggere som sykehuskontroll, sykebil osv. opplever han seg hensatt til tidligere situasjoner, sorg over 
tapt funksjon og helse, redd han ikke blir gammel, dødsangst, tilbaketrekking med negative 
konsekvenser for familiesamspillet. Noe bedring i sommer da han har klart å ta på en maske» overfor 
kone og barn. Sinne over det han har vært igjennom og hvordan enkelte ved sykehuset og særlig NAV 
har påført ham ekstrabelastninger. Har fått økonomiske vansker og er motløs over hva slags arbeid 
han kan få nå som han ikke lengre kan bruke kroppen og hendene som tidligere.

I journalnotat av 20.08.2014 fra DPS fremkommer blant annet:

«Pas. oppgir at symptomene debuterte da han fikk beskjed om at han måtte operere andre gang, og at 
han må gjennom dette vonde på nytt igjen om 10 år. Forverret i vår.»

I evalueringsnotat av 03.12.2014 fremgår blant annet følgende:

«Pasienten har møtt til 9 samtaler med ut., hvorav en samtale også kone var med. Videre har han og 
familie hatt møte med barneansvarlig ved DPS D og ved sykepleier E på Hjertepoliklinikken for 
informasjon og debriefing av hendelser ved tidligere kontakt der. Pasienten og konen var sammen til 
informasjonssamtale med kardiolog ved Rikshospitalet i november, hvilket gav avklarende og 
beroligende svar mtp. fremtiden.

I journalnotat fra DPS av samme dag heter det blant annet:
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«Vurdering: pasienten synes i stor bedring og har vært mer stabil over tid, fortsatt sårbar ved 
motgang men tåler mer. Gir uttrykk for pågangsmot, glede og fremtidstro, det vurderes som at 
depresjonen er i remisjon. Han ønsker videre oppfølgingssamtaler for tilbakefallsforebygging og se 
an stabiliteten i ennå en periode.

I journalnotat av 26.01.2015 fremkommer fra DPS blant annet:

«Pasienten sier han fortsatt sover bedre, trenger lite behovsmedikasjon, er mindre sint, er mer med 
barna og utfører de huslige gjøremål. Liker å være sosial og er mye sammen med andre. Har 
samtidig følt seg tiltagende trett og energiløs siste tid, har urolig søvn, hatt mer selvkritiske tanker, 
har ikke klart å eksponere seg og utfordre seg ved å gå i bassenget med arret på brystet (jfr. avtale 
ved siste time).»

I journalnotat av 10.04.2015 fra DPS fremkommer blant annet:

«Pasienten forteller at livssituasjonen hans nå er bra og stabil; de har etter flere år i kaos fått orden 
på huset. Dette har vært en betydelig og vedvarende belastning, en situasjon han har følt seg låst i og 
som har skap betydelig stress. Samspillet hjemme går bra, og han er motivert  for arbeidet med å 
komme tilbake i jobb i samarbeid med NAV fra juli av. Økonomien er ok. Han ser et mønster med at 
stress gjør ham mer sårbar for depressiv tenking og irritabilitet.

Det han imidlertid kjenner på er en tilbakevendende engstelse for å måtte operere på nytt og dø. ... 
Han synes det er vanskelig å kjenne på glede selv om han har det bra....»

Saksøker blir så innlagt den 20.04.2015 med mistanke om ny betennelse på hjerteklaffen. I journalnotat 
av 22.04.2015 fra DPS fremkommer blant annet:

«Pasienten har tidvise tanker om selvmord, om å hoppe ut vinduet. Dette fordi han gruer for hva som 
venter han med ny operasjon, smerter, nytt langt sykehusopphold der han er adskilt fra familien, 
opplever  seg som en byrde for dem. Kan tenke at de ville ha det lettere uten han etter en stund. Han 
tror ikke selv han kan takle» ny runde med operasjon/sykehusopphold og depresjon i etterkant som 
fulgte med det.

...

Beskyttende faktorer: Familien. Er glad i livet. Opplever og hatt gode stunder og perioder etter siste 
sykehusopphold og ser han kan få dette igjen. Bestemmer seg i løpet av samtalen for at han vil 
gjennomføre behandlingen og kjempe for livet sitt videre, primært for familiens del.

Etter den tredje operasjonen, 23.04.2015, heter det i journalnotat fra DPS av 27.04.2015 blant annet 
følgende:

«Pasienten forteller at han ble operert torsdag morgen og at operasjonen er vellykket. Han har 
smerter, men opplever seg nå sterkere og bedre ivaretatt enn ved forrige forløp. Sier han har det 
vanskelig, men ikke så tunge tanker som sist da vi pratet. Vil kjempe seg raskt tilbake til familien. 
Fortsatt noe ør etter operasjonen og medisineringen, men føler seg trygg.

Videre heter det i journalnotat av 29.04.2015 blant annet:

«Telefonsamtale med pasienten som i går ble tilbakeført til Sykehuset i [by]. Pasienten gir uttrykk for 
å etter forholdene ha det bra, føler seg sterk, trygg og er optimistisk. Har erfart hele forløpet og 
opplevelsen med operasjonen og sykehus veldig annerledes denne gang.

I journalnotat av 04.05.2015 heter det blant annet:

«Pasienten oppgir at han føler seg veldig bra og sterk, både fysisk og psykisk. Hadde to vanskelige 
netter forrige uke hvor han hostet og var smertepåvirket og ikke fikk de medisiner han vurderte han 
trengte. Har ellers opplevd å ha kontroll og trygghet, å bli godt ivaretatt på sykehuset. Fått vært på 
perm på dagtid i helgen, og det å være med familien var svært godt. Kjenner seg glad og lettet over at 
det han fryktet verst er overstått og har gått mye lettere enn forrige gang. Har ikke vært i tvil om at 
han vil leve etter operasjonen, ser alt han har å leve for.

Saksøker har deretter flere kontakter med DPS hvor det er gjort journalnotater om at situasjonen hans er 
bra. Den 17.08.2015 avsluttes behandlingen ved DPS. Det skrives et journalnotat fra den avsluttende 
samtalen og en epikrise. Av journalnotatet fra den avsluttende samtalen fremkommer blant annet 
følgende:
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«Pas er ved fysisk god form og også bedre psykisk. Har det aktuelt vanskelig da han erfarer store 
utfordringer i parforholdet og vansker i relasjon til bror/mor/far. Har videre kontakt med en annen 
dame som han er fristet til å innlede et videre forhold med. Selv om han er i villrede, gråter og synes 
situasjonen er vanskelig vurderes han ikke depressiv, en vurdering han selv også støtter. Ikke lengre 
spesielt engstelig for hjertets tilstand og sykehusinnleggelse. Hadde vært på Rikshospitalet forrige 
uke, fått positive tilbakemeldinger på hjertets status. Gir uttrykk for at han har fremtidsoptimisme, 
men usikker på om han og F kan få forholdet til å fungere igjen.

Den 25.08.2015 tar saksøker igjen kontakt med sin behandler ved DPS. Det fremgår av journalnotat fra 
denne dagen at hun opplyser om at behandlingen der er avsluttet og at han må kontakte fastlegen. 
Behandler gjennomfører likevel en telefonsamtale med saksøker fordi hun opplever at han virker fortvilet. 
Samtalen dreier seg om problemer med familien, forholdet til den nye kvinnen han har truffet, 
vanskeligheter med NAV og økonomi, og at han ikke har noe sted å bo. Senere samme dag ringer 
saksøker tilbake til behandleren og opplyser at han er tilbake hos familien.

Det er etter dette ikke journalnotater fra DPS før 15.04.2016 da saksøker møter hos DPS uten timeavtale. 
I følge journalnotat fra denne dagen beskriver han da en livssituasjon hvor han er uten fast bopel, ikke har 
samvær med barna, er separert fra kona og hvor han har begynt å ruse seg. Han beskriver også 
økonomiske problemer. Han gir uttrykk for at han er trist, men at han ikke kommer til å ta livet av seg.

Den 21.04.2016 blir saksøker igjen tatt inn til behandling ved DPS etter henvisning fra sin fastlege dr. B. 
Det fremgår av innkomstnotatet av samme dag blant annet at:

«Pasienten ble henvist fra fastlegen til Seksjon for rus og psykiatri for støttesamtaler og hjelp til 
avrusning.

...

Pasienten har samlivsproblemer. Han mistet nylig førerkortet på grunn av positiv prøve på 
amfetamin og benzodiazepiner. Han tar nå urinprøver 2 ganger i uken hos fastlegen og sier han har 
levert rene urinprøver i 4 uker nå. Barnevernet er inne i saken og forlanger urinprøver.»

Økonomiske forhold

Rett før første hjerteoperasjon ble A innvilget arbeidsavklaringspenger. Dette innebar at hans økonomi ble 
svakere enn den hadde vært i 2012. Ved vedtak fra Nav av 27.09.2013 fikk han, etter klage, innvilget 
sykepenger med virkning fra 26.12.12. Etter endt sykemeldingsperiode har A igjen mottatt 
arbeidsavklaringspenger. Han søkte, ved søknad mottatt hos Nav 02.11.2015, om uføretrygd. Søknaden 
ble avslått ved Navs vedtak av 10.03.2016.

Historie etter siste hjerteoperasjon

Det fremkommer av A' partsforklaring, F vitneforklaring og journalnotatene fra den psykiatriske 
oppfølgingen, at A traff en annen dame kort etter den tredje hjerteoperasjonen i april 2015. Da hans kone 
fikk rede på dette, skapte det store utfordringer i ekteskapet og de ble separert høsten 2015. Han har flyttet 
hjem igjen våren 2016, men bor nå hos en kamerat. Høsten 2015 begynt A å bruke rusmidler, blant annet 
amfetamin, for å dempe sine psykiske vanskeligheter. Han opplevde at virkningen etter hvert avtok, og at 
mengden han inntok måtte økes for å oppnå den samme effekten. Som følge av en bekymringsmelding fra 
politiet knyttet til hans bruk av rusmidler, ble barnevernet involvert. Barnevernet krever at A avlegger 
rene urinprøver, noe som i perioder har vært utfordrende for ham, og som igjen er årsaken til at han for 
tiden ikke bor sammen med familien.

Sakshistorie

Norsk Pasientskadeerstatning mottok 26.07.2013 søknad fra A om pasientskadeerstatning som følge av 
feilbehandling.

Den 28.01.2014 fattet Norsk Pasientskadeerstatning vedtak om at A hadde «(k)rav på erstatning etter 
pasientskadeloven for manglende tannstatusundersøkelse før hjerteklaffoperasjon 20.02.13, som medførte 
ny betennelse på hjerteklaffen i juli 2013, behov for innsettelse av biologisk hjerteklaff og pacemaker og 
forlenget rekonvalesensperiode på omtrent tre måneder.» Behandling av erstatningsbeløpets størrelse ble 
deretter igangsatt.

Norsk Pasientskadeerstatning fattet 12.11.2014 vedtak om erstatningens størrelse. Det ble i vedtaket 
utmålt en erstatning på kr. 363 000, bestående av menerstatning kr. 130 000, lidt inntektstap kr. 58 000, 
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fremtidig inntektstap kr. 62 000 og merutgifter kr. 113 000. Erstatningene er senere justert slik at det er 
utbetalt til sammen kr. 419 867.

A påklaget erstatningsutmålingen til Pasientskadenemnda som fattet vedtak 15.04.2016. Klagen førte ikke 
frem.

Av dokumentasjon tilkommet etter tingrettens behandling vil lagmannsretten vise til følgende:

I arbeidsevnevurdering 15.5.2017 har NAV lagt til grunn at A har nedsatt funksjon og arbeidsevne på grunn 
av sykdom, og at helsetilstanden gjør at han ikke lenger kan utføre tidligere jobber innen bilbransjen. Det er 
videre uttalt at NAV vurderer at fortsatt medisinsk behandling, kombinert med arbeidsrettede tiltak, eventuelt 
utdanning, kan føre til at han kan nå målet om å skaffe arbeid som operatør/tavlemontør. NAV legger til 
grunn at han på grunn av sykdom har behov for særlig langvarig oppfølgning og behandling for å kunne 
komme i arbeid.

I fastlegejournal 13.7.2017 fremgår at han har testet positivt for amfetamin. I journalen 11.9.2017 fremgår 
videre at ny prøve anbefales da det er stilt spørsmål ved om det er en gammel prøve eller om prøven er 
manipulert med. Av journalen fremgår også blant annet 25.9.2017 at A tar urinprøver, etter ønske fra 
barnevernet.

I poliklinisk notat 17.8.2017, fra Thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, fremgår at det i siste tid er 
ingen til minimale kardiale symptomer, kortvarig episoder med svimmelhet av 1 minutts varighet. Videre 
fremgår at det påvises tilfredsstillende forhold med god venstre ventrikkelfunksjon og ingen klaffefeil, samt at 
det foretas kontroll av pacemakeren ved eget sykehus. Videre fremgår at elektrofysiolog vedrørende eventuelt 
fremtidig arbeid som elektromontør/tavlemontør opplyser at dette arbeidet ikke bør være problematisk med 
tanke på pacemakeren.

I journalnotat 12.5.2017 fra Sykehuset Telemark fremgår videre at A er henvist for vurdering av dobbeltsyn 
og svimmelhet, og at han selv forklarer at han etter den første hjerteoperasjonen i 2013 var plaget av korte 
synstap på begge øyne av noen minutters varighet. Plagene varte i ca. ett år før de ga seg spontant. Videre 
fremgår at han har  anfall med primært rotatorisk vertigo (svimmelhet) av minutters varighet og dobbeltsyn 
som kan vare opp mot 2 timer. Anfallene har vedvart og fremgår ukentlig. Legen finner ingen sikre 
holdepunkter for underliggende nevrologisk sykdom, men mistenker primært at hans dobbeltsyn skyldes 
latent strabisme (skjult skjeling). I nytt journalnotat 13.9.2017 fra samme sted fremgår videre, i anledning 
rutinekontroll for pacemakeren, at A opplyser at han har det bra men at han har fortsatt mye vondt pga. en 
metalltråd under huden øverst på sternum. Av notatet fremgår videre at det er registrert 2 episoder med rask 
atriefrekvens, med varighet på 2 og 4 sekunder. Pacemakeren konkluderes å være velfungerende.

I innkomstjournal fra DPS 18.5.2018 fremgår at A er henvist av fastlege pga. symptomer på angst og 
depresjon, og at han har endokarditt, 3 ganger, drevet av denne grunn. Videre er vist til skilsmisse i november 
2017 og at det forekom forverring av psykisk tilstand etter skilsmisse. A opplyste selv om årsaken til 
ankomsten, og sa deretter at det er for mye for ham og presenterer problemer som skilsmisse, vanskelig 
økonomisk situasjon. Han har ingen familie, ingen hjem  og ingen penger. Videre opplyste han at han 
forventer hjelp til å skaffe seg uføretrygd og sin egen bolig, og at å løse disse livsproblemer vil hjelpe ham 
med å forbedre sin mentale tilstand mest. Videre fremgår at det er ingen alvorlige psykiske lidelser. Under 
vurdering fremgår at pasientens nåværende symptomer er en adekvat respons på stress og livsproblemer, og at 
han trenger støtte og hjelp til å løse sine problemer heller enn behandling. Han har begynt kontakt med 
Friskliv, og at den forrige planen bør opprettholdes hvor det vises til tidligere kontakt med 4-5 forskjellige 
institusjoner som tilbyr hjelp. Tentativ diagnose oppgis F32.0 Mild depressiv episode.

I epikrise 16.8.18 fra DPS oppgis under vurdering at pasienten avsluttes fra allmennpsykiatrisk poliklinikk. 
Videre at hans psykiske symptomer synes å ha en klar relasjon til utfordringer knyttet til hans somatiske 
sykdom og påfølgende vansker med familie, økonomi og bolig. Det fremgår videre at hvis pasienten får en 
forutsigbar inntekt og boforhold er det sannsynlig at hans psykiske tilstand vil forbedres, samt at det er lite 
sannsynlig at han vil profitere på psykofarmaka. Diagnose oppgis til F43.2 Tilpasningsforstyrrelser.

I et nytt poliklinisk notat 17.1.2019 fra Thoraxkirurgisk avdeling fremgår videre at A har vedvarende plager 
med dobbeltsyn i anfall og vertigo, og at han har depresjon og oppfølgning ved psykisk senter i [by]. Hans 
allmenntilstand den siste tid, i likhet med hans kardiale status, vurderes uendret. Det er god venstre 
ventrikkelfunksjon, og ingen signifikant klaffefeil. Det oppgis videre at det er ingen spesiell funksjonsdyspne.

Prosesshistorikk:
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Ved stevning 7.9.2016 brakte advokat Kjell Ambjørndalen på vegne av A saken inn for Nedre Telemark 
tingrett.

Tingretten avsa dom 12.5.2017 med slik domsslutning:
1. Staten v/pasientskadenemnda frifinnes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.

Ved anke 14.6.2017 har advokat Ambjørndalen på vegne av A brakt saken inn for Agder lagmannsrett. Staten 
v/Pasientskadenemnda innga tilsvar 31.8.2017. Ankeforhandling ble holdt i Skien 29.-30. april 2019. A møtte 
sammen med sin prosessfullmektig og avga forklaring. Det ble ellers avhørt ett vitne og foretatt slik 
dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Det sakkyndige vitnet Leidulf Segadal ble frafalt under 
ankeforhandlingen grunnet akutt oppstått sykdom. Det var ingen innsigelser fra noen av partene til at saken 
ble fremmet uten det sakkyndige vitnets forklaring. For nærmere om dette og om forhandlingenes gang, vises 
det til rettsboken.

A' påstandsgrunnlag
Spørsmålet i saken er om det foreligger årsakssammenheng mellom den feilbehandling A ble utsatt for av 
helsevesenet og de psykiske plagene han har i dag, herunder hvor store psykiske plager han ved dette ble 
påført. Staten har erkjent at det er de psykiske plagene til A som er hovedårsaken til at han i dag står utenfor 
arbeidslivet, samt også at disse plagene oppstod etter den andre operasjonen. Staten har også erkjent at den 
andre operasjonen i juli 2013 ikke ville skjedd om hans tannstatus hadde blitt undersøkt ved første operasjon, 
og at A som følge av pasientskaden ble påført et inntektstap i en kortere innledende fase. Staten kan ikke 
høres med at de psykiske plagene forsvant og opphørte etter den tredje operasjonen  i 2015. Det er ikke 
korrekt, slik tingretten har lagt til grunn, at de psykiske plagene som ledet til oppfølgning hos DPS nærmest 
var bortfalt da DPS avsluttet behandlingen i august 2015. Det er ikke riktig at de plagene som fremgår av 
journalen etter den tredje operasjonen skyldes andre forhold.

De psykiske plagene som holder og har holdt A ute av arbeidslivet skyldes ikke øvrige forhold enn 
behandlingssvikten. De øvrige forholdene, så som hans sårbarhet, utroskap, skilsmisse og rusbruk, er ikke 
selvstendig virkende årsaker. Pasientskaden er i dette tilfellet den utløsende årsak. Det foreligger faktisk 
årsakssammenheng. Vesentlighetskravet nedfelt i Rt-1992-64 er også oppfylt i relasjon til pasientskaden.

Det er de samme psykiske plagene som har holdt A ute av arbeidslivet siden den andre operasjonen, og som 
kan tilbakeføres til behandlingssvikten. Det er i tiden mellom første og andre hjerteoperasjon ingen 
journalnotater som beskriver psykiske symptomer. Før 2013 var han frisk, motivert og arbeidsfør, og var 
restituert til full førlighet. Han var  også klar for ordinær jobb igjen etter å ha operert hendene sine, og hadde 
et godt og stabilt liv. A var videre i sammenhengende jobb fra han sluttet på grunnkurs i mekaniske fag og 
frem til hendene skapte vanskeligheter for ham.

Den første operasjonen var tilsynelatende vellykket og riktig utført, og det var ingen forventet reoperasjon 
siden klaffen var mekanisk. Etter den andre operasjonen, herunder etter det ble gitt beskjed om behovet for 
denne, inntrådte det en forverring. Det er derfor klart at de alvorlige psykiske symptomene oppstod først etter 
den andre operasjonen, dvs. at den psykiske situasjonen ble kronifisert da. Den første operasjonen var 
medvirkende, men medvirkende var også reoperasjonen utløst av de feil legene da gjorde. A har ikke blitt 
frisk i etterkant og han har samme symptomsett nå som før i 2014. Symptomene har fortsatt etter utroskapet 
og de øvrige forholdene, som også har påvirket han psykisk. Han har normale depresjonssymptomer. At 
plagene har variert i tyngde har således ikke avgjørende betydning i relasjon til spørsmålet om det foreligger 
årsakssammenheng.

Det er økt risiko for nye operasjoner og at det oppstår nye betennelser i hjertet (endokarditter) etter allerede én 
tidligere operasjon. I tillegg er det øket risiko ved pacemaker. Det er derfor en klar statistisk sammenheng 
med den tredje operasjonen. Han har også somatiske plager som må relateres til det oppståtte behovet for den 
andre operasjonen, herunder feilbehandlingen. Det stikker en metalltråd opp i huden. Det infiserte 
pacemakeranlegget, herunder bakteriene på pacemakerledningene, kommer også i  betraktning. Uavhengig av 
den tredje operasjonen er det ikke noe som tilsier at plagene endret vesentlig karakter. Det er ikke sannsynlig 
at han ville hatt samme psykiske plager om den alvorlige legesvikten tenkes borte. Pasientskaden er en 
nødvendig medvirkende årsaksfaktor, og skal ilegges fullt ansvar.
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Kravet til adekvans og påregnelighet er oppfylt. Det er en klar nærhet i tid mellom pasientskaden og 
symptomutviklingen. Plagene kom umiddelbart etterpå og har vært til stede siden. A fikk sykehusangst, og 
ble blant annet redd for å dø. Dette gikk utover familien, idet han ikke klarte å bidra økonomisk. Psykiske 
plager er ikke uventet etter en slik feilbehandling og skade. Det har ikke tilkommet noe nytt som påvirker 
utviklingen. Det er kun tale om helt alminnelige forhold som gjelder alle mennesker. Det er heller ikke belegg 
for å si at han ble friskmeldt høsten 2015.

Ved tapsutmålingen må utbetalt erstatning trekkes fra. Dette er totalt 123 000 kr i lidt inntektstap. Det må 
legges til grunn at han var frisk og arbeidsfør, og hadde arbeidet hele livet. Sett bort fra skaden, er det ikke 
noen grunn til å tro at dette ville endre seg. En inntekt uten skaden på 400 000 kr i 2014 er et høyst forsiktig 
nivå som utgangspunkt. Deretter anføres 10 000 kr i årlig økning. I inntekt med skaden legges det til grunn 
100 % uføretrygd med 280 000 kr for 2019. Fremlagte beregninger gir et lidt inntektstap på totalt 1 189 582 
kr samt renter med 173 616 kr. Neddiskontert fremtidig tap blir 1 488 307 kr. Tillagt skatteulempe med 20 % 
(297 661 kr) blir det totale fremtidige tapet 1 785 968 kr. Videre kommer et pensjonstap skjønnsmessig 
fastsatt til 100 000 kr.

Det er nedlagt slik påstand:
1. Staten v/ Pasientskadenemnda tilpliktes å betale A erstatning for pasientskaden påført ham etter 

sviktende behandling, for lidt inntektstap, tillagt rente, samt tap i fremtidig erverv – utmålt etter rettens 
skjønn.

2. Staten v/ Pasientskadenemnda tilpliktes å betale A' saksomkostninger, for ting- og lagmannsrett.

Staten v/ Pasientskadenemndas påstandsgrunnlag
Staten har erkjent ansvar for pasientskaden. Ansvarsgrunnlag er svikt ved helsehjelpen som følge av at 
tannstatus ikke ble kontrollert i forbindelse med endokarditt, herunder ved den første hjerteoperasjonen i 
februar 2013 hvor det ble satt inn mekanisk hjerteklaff. Staten erkjenner derfor at behandlingene A mottok i 
forbindelse med infeksjonen på hjerteklaffen i januar 2013 ikke var i tråd med alminnelig god praksis. Det 
erkjennes at svikten førte til ny infeksjon i hjertet i juli 2013, og derav ansvar for at A måtte gjennomgå ny 
operasjon, den andre hjerteoperasjonen, med innsettelse av biologisk hjerteklaff og pacemaker. Skaden er 
varig og gir et medisinsk mén på 20 %. Som følge av dette er det utbetalt erstatning med 423 611 kr til 
dekning av menerstatning, økte utgifter, tapt hjemmearbeidsevne og inntektstap for 2014 og 2015. I tillegg er 
mottatt 33 200 kr til dekning av advokatutgifter. Det anføres at ankende part etter dette ikke har et udekket tap 
som kan kreves erstattet av staten.

Staten har også erkjent ansvar for at saksøker fikk diagnosen moderat depressiv episode/tilstand i forbindelse 
med sykdommen i juli 2013. Skaden er imidlertid ikke varig. Han ble vellykket behandlet for dette sommeren 
2015.

Ved årsaksvurderingen må det foretas en avgrensning mot grunnlidelsen, herunder den første episoden som 
førte til innleggelse og operasjon i februar 2013 med innsettelse av mekanisk ventil. Staten skal aldri hefte for  
denne. Det må derfor legges til grunn for vurderingen at ankende part ville  fått grunnlidelsen og at han ville 
levd med mekanisk hjerteklaff.

Det foreligger ikke faktisk årsakssammenheng mellom feilbehandlingen, og den tilpasningsforstyrrelse A har 
nå. Sistnevnte skyldes helt andre årsaker. Det er tale om en ny skade forårsaket av nye forhold, slik som det 
eksempelvis vil være om man etter brudd i en fot, får brudd også i den andre foten. Det er feil at det ble 
kronifisert psykisk lidelse. Ved vurderingen av tilpasningsforstyrrelsen må man se på symptomutviklingen, og 
se hen til andre sannsynlige forklaringer eller årsaker. Det er vesentlig i denne relasjon at i 2015 er A ikke 
lenger redd eller deprimert. Det er verken somatiske eller psykiatriske grunner til at han i dag skal være 
ervervsufør på grunn av pasientskaden. Årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og den  omstendighet 
at A ikke er i arbeid i dag foreligger ikke. Det er et misforhold mellom de opplevde subjektive plager og de 
objektive fakta nedfelt i blant annet journaler. Det foreligger andre selvstendige virkende årsaker, uavhengig 
av behandlingsskaden, jf. blant annet hans sårbarhet. Staten viser også til hans fortolkningsmønster som 
medførte at han reagerte ekstra tungt da det inntrådte uheldige omstendigheter i relasjon til familien som egen 
rusbruk, og barnevernets undersøkelser og pålegg om urinprøver.
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Det er ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og de psykiske problemene utover 
det som omfattes av den fastsatte invaliditetsgraden. De depressive plagene står ikke i årsakssammenheng 
med pasientskaden.

Ankende part har en sårbarhet som medførte at han hadde falt ut av yrkeslivet allerede da grunnlidelsen 
materialiserte seg i 2013. Det erkjennes at staten har bevisbyrden for at andre årsaker har ført til 
ervervsuførheten, da staten i dette tilfellet gjør gjeldende anførsler om tidsbegrenset årsakssammenheng. 
Staten har imidlertid oppfylt sin bevisbyrde.

Det foreligger ikke medisinsk årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og det tredje sykdomsforløpet 
med endokarditt. Dette kan ikke tilbakeføres til pasientskaden, som situasjonen er for det andre 
sykdomsforløpet. Spørsmålet om årsakssammenheng i relasjon til det tredje sykdomsforløpet anses imidlertid 
ikke avgjørende. Det kan likevel vises til at A har vært vellykket behandlet for angst etter det tredje 
sykdomsforløpet. Det er videre ikke dokumentert økt risiko for ny endokarditt som følge av innsatt 
pacemaker.

Det foreligger heller ikke adekvat årsakssammenheng. Vi er i dette tilfellet langt utenfor hva som er en 
påregnelig skadefølge. Det foreligger høyst uvanlige konsekvenser av pasientskaden. A valgte å være utro og 
begikk kriminalitet. Arbeidsuførheten er en upåregnelig følge  av behandlingssvikten. Videre er 
pasientskadens plass i årsaksbildet, helhetlig bedømt, så uvesentlig i årsaksbildet at det ikke er naturlig å 
knytte ansvar til den, jf. Rt-1992-64.

Subsidiært anføres at uavhengig av pasientskaden ville han falt ut av arbeidslivet før pensjonsalder. Det vises 
til hans grunnlidelse. Det er derfor overveiende sannsynlig at han ville falt ut helt eller delvis fra arbeidslivet 
som følge av sine øvrige helseplager.

Atter subsidiært rettes innsigelser mot beregningen av ankende parts krav om erstatning. Det er ikke gjort 
fradrag for utgifter ved å stå i arbeid. Det er videre usikkert om A har hatt inntektstap i 2014 og 2015 som 
skyldes behandlingssvikten, samt om han i dag  er 100 % ervervsufør. Det erkjennes imidlertid ansvar for 
inntektstapet til  og med 2015 tilsvarende det som allerede er utbetalt. Fra 2015 er derimot situasjonen en 
annen. Til inntektstapet som er beregnet anføres at dette ikke er en påregnelig følge av behandlingssvikten. 
Det er dessuten A' ansvar at han ikke har fått uføretrygd på et tidligere tidspunkt, idet han burde vært ferdig 
yrkesmessig avklart i 2016. Inntekt med skaden i 2016 burde vært 262 000 kr. Inntekt uten skaden må 
fastsettes med basis i vanlig inntekt siste 3 år, jf. NPEs vedtak. En vesentlig del av arbeidsuførheten kan 
uansett tilbakeføres til andre årsaker. Det er ikke i journalene eller dokumentasjonen for øvrig beskrevet noen 
plager av psykisk art som kan tilbakeføres til pasientskaden, og som gjør at han ikke kan jobbe. Hans kardiale 
status var videre senest i januar 2019 uendret og hindrer ikke at han står i jobb. Under enhver omstendighet 
kan ikke hele den ervervsmessige uførheten tilbakeføres til behandlingssvikten.

Det er nedlagt slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Staten v/ Pasientskadenemnda tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten og skal 
bemerke:
Lagmannsretten legger innledningsvis til grunn at den kan prøve alle sider av saken, jf. pasientskadeloven § 
18. Pasientskadeloven § 2 første ledd slår fast at pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, 
har krav på erstatning når skaden skyldes noen av de oppregnede forhold nevnt i bestemmelsen. Etter § 2
første ledd bokstav a gjelder dette dersom det er svikt i ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. 
Pasientskadeloven § 2 andre ledd fastsetter at det skal tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan 
stille til virksomheten eller tjenesten på skadetidspunktet, er tilsidesatt. Videre fastsetter pasientskadeloven § 
4 første ledd at for tapsutmålingen gjelder skadeserstatningslovens regler samt alminnelige erstatningsrettslige 
regler.

Lagmannsretten går ikke nærmere inn på ansvarsgrunnlaget i denne saken. Dette under henvisning til at 
Pasientskadenemnda har erkjent ansvar for pasientskaden. Det er ikke omstridt at ansvarsgrunnlaget er svikt 
ved helsehjelpen som følge av unnlatt kontroll av tannstatus i forbindelse med A' første hjerteoperasjon i 
februar 2013, hvor det ble innsatt mekanisk hjerteklaff. Det er uomstridt at denne feilen medførte at han måtte 
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gjennomgå en ny operasjon med innsettelse av biologisk hjerteklaff og pacemaker. Innsettelse av biologisk 
hjerteklaff og pacemaker medførte en forlenget rekonvalesensperiode på minst tre måneder, jf. NPEs 
ansvarsvedtak 18.1.2014. Det er på det rene at innsettelse av mekanisk hjerteklaff normalt ikke nødvendiggjør 
behov for reoperasjon. Dette i motsetning til ved innsettelse av biologisk hjerteklaff og pacemaker. Staten  har 
erkjent at A som følge av feilbehandlingen fikk psykiske plager, herunder moderat depressiv episode da han 
måtte opereres for andre gang. Det er også erkjent at pasientskaden og feilbehandlingen påførte A et 
økonomisk tap, og det er utbetalt erstatning med 423 611 kr som dekker menerstatning, inntektstap for 2014 
og 2015, påførte utgifter, fremtidige utgifter og tapt hjemmearbeidsevne.

Partene er uenige om A har krav på ytterligere erstatning for tapt inntekt utover det utbetalte. A har fremsatt 
krav på inntektstapserstatning, for lidt og fremtidig tap, som strekker seg utover det som allerede er utbetalt 
og tilkjent i NPEs vedtak. Spørsmålene saken reiser, er om det foreligger faktisk og rettslig 
årsakssammenheng mellom feilbehandlingen og pasientskaden A ble utsatt for, og hans nåværende psykiske 
lidelse. I bekreftende fall, oppstår spørsmålet om det er årsakssammenheng mellom den psykiske lidelsen og 
det anførte inntektstapet.

Foreligger faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom pasientskaden og A' 
psykiske tilstand?

Generelle rettslige utgangspunkter og nærmere om sakens problemstillinger
Lagmannsretten legger til grunn de rettslige utgangspunktene for årsaksvurderingen som følger av festnet 
høyesterettspraksis. Det vises til Rt-2003-338 avsnitt 42 med videre henvisning til Rt-2001-320. 
Vurderingstemaet Høyesterett oppstiller er hvorvidt den ansvarsbetingende omstendighet har vært en 
nødvendig betingelse for at invaliditet skulle inntre. Dersom det foreligger andre årsaksfaktorer, må den 
ansvarsbetingende omstendighet – i dette tilfellet pasientskaden – i forhold til de øvrige faktorer fremstå som 
et så pass vesentlig element i årsaksbildet at det er rimelig å knytte ansvar til den.

Lagmannsretten viser videre til uttalelsene i Rt-2003-338 avsnitt 42 om at spørsmålet om det foreligger 
årsakssammenheng skal avgjøres ut fra hva som finnes mest sannsynlig, og hvis det er tvil omkring dette, skal 
tvilsrisikoen påhvile skadelidte. Dette gjelder ikke bare i relasjon til spørsmålet om ulykken har bidratt til 
utvikling av skaden, men gjelder som utgangspunkt også i relasjon til spørsmålet om bidraget fra ulykken har 
vært nødvendig for at skaden skulle inntre. Dersom det fra skadevolder hevdes at hvis ikke ulykken hadde 
inntruffet, ville skade ha inntrådt av en annen årsak, ligger tvilsrisikoen for den alternative skadeutvikling på 
skadevolder forutsatt at den alternative skadeårsak ikke har noe med ulykken å gjøre.

Lagmannsretten legger disse utgangspunktene til grunn for den videre behandlingen.

A har således bevisbyrden for at erstatningsvilkårene er oppfylt. Dette gjelder imidlertid ikke når staten 
anfører at den psykiske skaden og den arbeidsuførhet som foreligger, helt eller delvis ville oppstått uavhengig 
av pasientskaden. Tvil på dette punkt skal ramme staten, jf. f.eks. Rt-1999-1473 (på side 1479).

Spørsmålet om det foreligger årsakssammenheng må løses på grunnlag av en vanlig bevisvurdering hvor det 
tas hensyn til om pasientskaden kunne medføre den aktuelle psykiske skaden/lidelsen, om symptomene tyder 
på sammenheng mellom pasientskaden og hans psykiske lidelse, og om det er andre  sannsynlige forklaringer 
på lidelsen, jf. Rt-2007-1370 avsnitt 38.

Spørsmålet i vår sak er om pasientskaden kan anses som årsak til A' psykiske lidelse/sykdom, som det er 
uomstridt medfører yrkesmessig invaliditet. Til grunn for drøftelsen legger lagmannsretten til grunn at staten 
har erkjent ansvar for at A fikk diagnosen moderat depressiv episode i forbindelse med at han ble 
hjerteoperert for andre gang i juli 2013. Staten har imidlertid anført at denne tilstanden eller sykdommen ikke 
er varig, idet A anføres å ha blitt vellykket behandlet for denne sommeren 2015. Dette altså etter den tredje 
hjerteoperasjonen i april 2015.

Spørsmålet om pasientskaden er en nødvendig betingelse for A psykiske lidelse, må løses ved hjelp av en 
helhetlig samlet bevisvurdering etter de nevnte kriterier som rettspraksis har satt opp. Selv om staten har 
erkjent ansvar som ovenfor angitt, finner lagmannsretten det derfor nødvendig å gjøre en samlet faktisk 
gjennomgåelse av A helsehistorikk i den grad denne belyser hans arbeidsevne i dag. Hans tidligere 
yrkeserfaring er også relevant.
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Heller ikke for lagmannsretten foreligger det noen sakkyndig psykiatrisk vurdering av om det foreligger 
årsakssammenheng mellom pasientskaden og A' nåværende psykiske lidelse. Også  lagmannsretten er derfor 
henvist til å foreta en selvstendig og helhetlig gjennomgåelse av den faktiske dokumentasjonen for å kunne ta 
stilling til årsaksspørsmålet.

A' bakgrunn og forhistorie frem til den første hjerteoperasjonen i februar 2013
Lagmannsretten viser til forhistorien under fremstilling av saken. Det fremgår der blant annet at A har bodd i 
Norge siden han var 10 år, og at han har gjennomført ungdomsskole og videregående skole. Han har arbeidet 
hos en rekke forskjellige arbeidsgivere i perioden 1994 til desember 2012. På sistnevnte tidspunkt sluttet han 
hos [bedrift4] AS. Han var langtidssykemeldt fra august 2008 til august 2009. Dette fordi han fikk problemer 
med hendene. Av epikrise 9.11.2009 fra ortopedisk poliklinikk, Betanien hospital, fremgår at han hadde 
senebetennelse og skulle opereres som følge av plager med nummenhet, hevelse og låsningsepisoder. Han 
gikk senere igjennom to håndleddsoperasjoner. Frem til hendene skapte vansker for ham å stå i jobb, sto A 
således sammenhengende i jobb fra han sluttet på grunnkurs i mekaniske fag.

I evalueringsrapport 7.12.2011 fra Link Arbeid fremgår at A var klar for ordinær jobb igjen etter å ha operert 
hendene, samt at de fungerer nå som før. Det uttales også at A i utgangspunktet var åpen for å vurdere hvilken 
som helst jobb, selv om han primært ønsket seg noe innen bilfaget eller eventuelt rørleggerbransjen. I 
sluttrapport 24.2.2012 fra Link Arbeid uttales, i tilknytning til A' hospitering hos [bedrift4], at hendene er 
restituert til full førlighet og at han var svært motivert i arbeidet. Han var også selv aktiv i arbeidet med å lete 
etter mulige jobber. I rapporten fremgår at ledelsen av firmaet er svært godt fornøyd med A og at arbeidsgiver 
under normale omstendigheter ville ansatt ham i full stilling etter endt hospiteringstid. Imidlertid lot dette seg 
ikke gjøre pga. redusert oppdragsmengde. Han ble derfor ansatt i 50 % stilling uten prøvetid, og med rett til å 
tre inn i full stilling ved sykdom eller feriefravær i firmaet. 30.11.2012 blir A sagt opp i sin stilling hos 
[bedrift4]. Av oppsigelsen fremgår at fratredelse var 31.12.2012 og at årsaken var redusert arbeidsmengde. 
Årsaken var således ikke knyttet til, og kan heller ikke relateres til, A' arbeidsutførelse eller arbeidsevne.

Lagmannsretten legger på denne bakgrunn til grunn at A var å anse som restituert etter operasjonene i 
hendene. Han var fullt arbeidsfør i perioden frem til den første hjerteoperasjonen i februar 2013. Årsakene til 
at han ikke sto i full jobb hele perioden, fremgår av det ovenfor nevnte. Det kan derfor ikke på dette punkt 
legges til grunn at A hadde en sårbarhet som ville medføre at han hadde falt ut av yrkeslivet allerede da 
grunnlidelsen og behovet for den første hjerteoperasjonen materialiserte seg i januar-februar 2013. Etter 
lagmannsrettens syn er det derimot slik at A hadde et godt og stabilt liv uten de store utfordringer frem til 
hjertesykdommen materialiserte seg, jf. journal fra Sykehuset Telemark (DPS) 8.8.2014.

Heller ikke de øvrige anførsler fra staten som hevdes å understøtte et slikt syn endrer lagmannsrettens 
oppfatning. Fallet på jobb i desember 2012 som medførte smerter i ryggen og sykemelding er det heller ikke 
tilstrekkelige indikasjoner på at medførte en varig reduksjon av hans arbeidsevne. Sykemeldingen varte frem 
til hjerteoperasjonen i februar 2013.

Hjerteoperasjonen i februar 2013 og hans grunnlidelse
Lagmannsretten finner det klart, slik også staten har anført, at det ved årsaksvurderingen må foretas en 
avgrensning mot grunnlidelsen. Det vil si den første episoden som førte til innleggelse og operasjon i februar 
2013  med innsettelse av mekanisk ventil. Staten skal ikke hefte for denne. Lagmannsretten legger derfor til 
grunn for sin årsaksvurdering at A ville fått grunnlidelsen og at han ville levd med mekanisk hjerteklaff. Et 
spørsmål som oppstår, og som lagmannsretten vil ta stilling til i det påfølgende, er hvorvidt grunnlidelsen kan 
anses å være en annen sannsynlig forklaring på den psykiske lidelsen A har i dag. Lagmannsretten vil besvare 
dette under spørsmålet om det er andre sannsynlige forklaringer på den psykiske lidelsen.

Under henvisning til at den arbeidsuførheten som er gjort gjeldende ikke er bestridt at skyldes psykisk 
sykdom, finner lagmannsretten det sentralt å ta utgangspunkt i journalutskriften fra DPS.

Andre hjerteoperasjon i juli 2013 og utviklingen av psykiske symptomer
Lagmannsretten vil vise til journalnotater fra DPS ved Sykehuset Telemark, som er tidsnære 
journalnedtegnelser som beskriver symptomutviklingen. Nedtegnelsene er gjort kort tid etter den andre 
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operasjonen. Journalnedtegnelsene anses særlig relevant for å vurdere om symptomene tilsier at det er 
sammenheng mellom pasientskaden og hans nåværende psykiske lidelse, jf. de generelle uttalelser om 
bevisvurderinger i Rt-1998-1565.

Lagmannsretten viser til epikrise 26.7.2013 fra Sykehuset Telemark hvor det fremgår at han har utviklet 
depressive symptomer. Det vises til store belastninger det siste halve året, og at han har blitt hjerteoperert to 
ganger på et halvt år. Det er også vist til at han har fått økonomiske vanskeligheter og at han føler at han 
belaster kona ved å være syk.

Lagmannsretten legger til grunn at det ved dette skjer en endring i symptombildet. Dette understøttes av 
journalnotat 20.8.2014 hvor det fremgår at han ved kartlegging svarer oppsummerende til å fylle kriterier for 
ADE (alvorlig depressiv episode). Videre angis: «ADE pågående. Særlig beskjed om andre operasjon våren 
2013, forverring forsommeren 2014. Ikke ADE tidligere». Det oppgis videre at han ved kartleggingen svarer 
til å fylle kriterier for «PTSD – hjerteoperasjoner/fare for livet/ sykehusopphold/ nedsatt funksjon/ store 
smerter [...]». Han oppgir blant annet frykt for ny sykehusrunde, generell høy stressberedskap i kroppen, mye 
angstsymptomer, depresjonssymptom etc. I følge journalen angir A at «symptomene debuterte da han fikk 
beskjed om at han måtte operere andre gang, og at han må igjennom dette vonde på nytt igjen om 10 år».

I journalnotat 10.9.2014 oppgis blant annet redsel for å få infeksjoner og ny sykehusinnleggelse når han ble 
influensalignende syk, samt økt depressiv tenkning og at han gråter flere ganger i timen. Han oppgir å ha 
tenkt at han er til en slik byrde for familien, at han burde forsvinne. Til kona skal han ha uttalt at dersom han 
igjen blir så syk som ved komplikasjonene sist, vil han heller få dø enn å gå gjennom hele den prosessen på 
nytt fordi han mener han ikke vil takle det. I journalnotat 19.9.2014 fremgår videre at han har det bedre, og 
har tatt aktive grep for å  snu egne negative tanker. Han oppgir å ha fått snakket ut med kona og oppklart en 
mistolkning om at han hadde såret henne. Videre nevnes at han har en positiv holdning til utprøving av sin 
arbeidsevne. I journalnotat 30.10.2014 oppgis at pasienten opplever at det går bedre med mer positive tanker. 
Han har fått tilbakemelding hjemme om at han tåler mer og samspillet  er bedre. Han har også vært mer åpen 
overfor familien om sine vansker. Videre fremgår at det hjalp han mye å være på Rikshospitalet og få flere 
svar om sin tilstand, og at han «ble særlig svært lettet og glad for at han kanskje ikke må operere om 10 år, 
kanskje om 20-30 år eller aldri, avhengig av hvor slitt hjerteklaffen blir.» Han oppgir videre å ha fått beskjed 
om å ta det rolig over tid med tanke på arbeid, da han ikke bør overbelaste seg. Videre skal han være varsom 
mot å få kuttskader (infeksjoner) og slik sett ikke arbeide med håndverksmessige ting. I journalnotat 
4.11.2014 fremgår at han utformer hvilke tanker som han uroes av ved leggetid, og oppgir da at det ofte er 
tanken om at han vil dø ung. Videre oppgis at A tidligere har tatt stort ansvar for å ordne alt selv, samt hjelpe 
andre og beskytte familien, men sjelden selv mottatt hjelp og råd. Han oppgir at han synes det er vanskelig å 
finne seg selv i en annen posisjon, herunder innfinne seg med at han nå selv kan trenge litt bistand.

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at innholdet i de psykiske symptomene som tilkom etter den andre 
operasjonen er slik som ovenfor beskrevet. Noe grovt angitt er symptomene knyttet til frykt for nye 
operasjoner og nye helsemessige komplikasjoner. Dette må ses i lys av de helsemessige komplikasjonene han 
hadde vært gjennom etter den andre hjerteoperasjonen. Dette synes på ovennevnte bakgrunn å ha utløst angst- 
og depresjonssymptomer som han ikke har hatt tidligere. Det er vesentlig at det ikke foreligger journalnotater 
som angir eller indikerer psykisk lidelse før den andre operasjonen. Endringen i det psykiske symptombildet 
etter den andre hjerteoperasjonen fremstår etter dette som klar og utvilsom, og det foreligger også en klar 
tidsmessig sammenheng med den andre hjerteoperasjonen. For øvrig finner lagmannsretten det tilstrekkelig å 
vise til statens ansvarserkjennelse knyttet til at A fikk diagnosen moderat depressiv episode i forbindelse med 
den andre hjerteoperasjonen i juli 2013.

Spørsmålet som oppstår i fortsettelsen er hvorvidt symptomene på A' psykiske lidelse i tiden fremover, og 
frem til i dag, tilsier at det foreligger en sammenheng mellom pasientskaden og hans nåværende psykiske 
lidelse. Derunder er det sentralt å se hen til om det i fortsettelsen foreligger samme symptomsett/-bilde slik 
som angitt i 2014. Staten har som nevnt anført at tilstanden han fikk i 2014 ikke er varig, idet han ble 
vellykket behandlet for denne sommeren 2015. Videre oppstår det, i tråd med anførslene fra staten, et 
spørsmål om det er andre sannsynlige forklaringer på hans nåværende psykiske lidelse. At pasientskaden 
denne sak gjelder kunne medføre den psykiske lidelse vi her står overfor drøftes ikke nærmere utover å 
henvise til nedenstående og statens ansvarserkjennelse.

Lagmannsretten finner det etter dette nødvendig å foreta en helhetlig gjennomgang av sakens medisinske 
opplysninger, derunder særlig journaler fra DPS.
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Symptomer på psykisk sykdom fra 2014 og fremover
Ved vurderingen av om symptomene på psykisk lidelse fra høsten 2014 og fremover tilsier at det foreligger en 
sammenheng mellom pasientskaden og A' psykiske lidelse, legger lagmannsretten innledningsvis til grunn at 
det foreligger en rekke journalnotater som viser psykiske problemer i denne perioden.

I journalnotat 16.10.2014 fra Oslo universitetssykehus fremgår at han går til samtaleterapi ved DPS og at han 
har betydelige posttraumatiske symptomer med depresjon. Det fremgår også at legen vurderer ham i 
øyeblikket  å være for deprimert til å gå i arbeid. Hva gjelder hans kardiale status, angis at han har 
velfungerende aorta homograft og god venstre ventrikkelfunksjon, samt en velfungerende pacemaker.

I journal- /evalueringsnotat 3.12.2014 fra DPS ved Sykehuset Telemark gis det en evaluering etter 9 samtaler, 
hvorav en samtale også var med kona.  Her fremgår at A oppgir å ha hatt utbytte av terapien, særlig det å 
kunne formidle følelser. Videre fremgår at han har nyttiggjort seg råd og veiledning for å jobbe seg ut av 
depresjon og gradvis vært i bedring. Det uttales at depresjonen synes å være i remisjon.

I journalnotat 3.12.2014 fra DPS etterlates et noe tilsvarende inntrykk. Her fremgår blant annet at han 
tilkjennegir at han har det bedre, kjenner på glede og opplever god utvikling på flere områder. Samspillet 
hjemme er bedre, han har mindre selvkritikk og negativ tenking, tåler mer motgang og er mindre sint. Han 
oppgir å vil fortsette på antidepressiva som han synes har god effekt med tanke på å dempe vonde følelser og 
bråsinne. I vurdering oppgir behandler at pasienten synes i stor bedring og har vært mer  stabil over tid. 
Fortsatt sårbar ved motgang, men tåler mer. Det vurderes at depresjonen er i remisjon.

I journalnotat 26.1.2015 gis et noe endret inntrykk, her oppgis at han har følt seg tiltagende trett og energiløs 
siste tid, har urolig søvn, og hatt mer selvkritiske tanker. Han oppgir videre å skamme seg over at han ikke 
kan ordne opp selv, og for å overlate problemene sine til andre. I journalnotat 10.4.2015 fra DPS oppgir A 
selv at livssituasjonen hans nå er bra og stabil, de har fått orden på huset. Dette har vært en betydelig og 
vedvarende belastning. Han oppgir at han ser et mønster med at stress gjør han mer sårbar for depressiv 
tenking og irritabilitet, samt at han kjenner på en tilbakevendende engstelse for å måtte operere på nytt og å 
dø. Dette oppgis at holder ham tilbake og han unngår derfor å undersøke svimmelhet hos lege grunnet at han 
er redd for å få beskjed om at han må reopereres. Oppgir videre at det er vanskelig å kjenne på glede selv om 
han har det bra.

Lagmannsretten vil videre gå inn på den del av journalen som berører den tredje hjerteoperasjonen i april 
2015.

I journalnotat 22.4.2015 fra DPS oppgis, i tilknytning til at A ble innlagt på nytt med mistanke om ny 
endokarditt, at dette er situasjonen han har fryktet mest siden forrige sykehusrunde. Han oppgir at han 
opplevde den traumatisk. Han oppgir at han har tidvis tanker om selvmord, om å hoppe ut vinduet, fordi han 
gruer for hva som venter ham med ny operasjon. Opplever seg som byrde for familien, og føler sorg over tapt 
liv som «frisk sterk mann» og om han alltid må leve med utryggheten om at slikt som nå kan skje. I 
journalnotat 27.4.2015 fra DPS, etter operasjonen, fremgår at operasjonen var vellykket og at han opplever 
seg nå sterkere og bedre ivaretatt enn ved forrige forløp. Han sier han har det vanskelig, men har ikke hatt så 
tunge tanker som sist. I journalnotat 29.4.2015 oppgis at han etter forholdene har det bra, føler seg sterk, 
trygg  og er optimistisk. Han har erfart hele forløpet og opplevelsen med operasjon og sykehus veldig 
annerledes denne gang. I journalnotat 4.5.2015 oppgir han at han føler seg veldig bra og sterk, både fysisk og 
psykisk. Han oppgir at han kjenner seg glad og lettet over at det han fryktet verst er overstått, og det har gått 
mye lettere enn forrige gang. Videre forteller han om en tilnærmet religiøs opplevelse som medførte at han fra 
før han dro til Oslo opplevde å ha gode krefter med seg, og at han ble trygg og klar for  operasjon. Han oppgir 
også at det hjelper at han denne gang er mer åpen både med kone og hjelpepersonell. Journalnotat 15.5.2015 
etterlater det samme inntrykk. Han oppgir her at han er i god fysisk form, og kjenner seg veldig bra psykisk 
da han er lettet over det som er overstått. Frykten han lenge har gått med for ny operasjon er borte.

Etter lagmannsrettens syn kan det deretter se ut til at det skjedde en endring i hans psykiske tilstand. Andre 
psykososiale faktorer har inntrådt i A' liv.

I journalnotat 4.8.2015 oppgis at A hadde bedt om en time da han hadde hatt utfordringer bl.a. i parforholdet i 
sommer, og at han merket at han selv lukket seg mer og hadde blitt mer engstelig igjen. I journalnotat 
17.8.2015 oppgir han å være i god fysisk form og også bedre psykisk. Han har kontakt med en annen dame 
som han er fristet til å innlede et videre forhold med. Av behandler vurderes han som ikke depressiv. A oppgir 
selv at han ikke lenger er spesielt engstelig for hjertets tilstand og sykehusinnleggelse. I epikrise 17.8.2015 er 
behandlers vurdering at han har nyttiggjort seg behandling og vurderes ikke lenger deprimert. Fastlegen bes 
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om å overta den jevnlige kontakt. Det uttales at han fortsatt har en vanskelig livssituasjon, og hans 
fortolknings- og reaksjonsmønster gjør han sårbar for nye depressive reaksjoner.

I journalnotat 25.8.2015 fremgår at A tar kontakt uten timeavtale og henvisning, og oppgir at situasjonen hans 
har tilspisset seg og blitt ytterligere vanskelig. Han er fortvilet og oppgir at han har flyttet hjemmefra etter at 
kona fant ut at han hadde kontakt med en annen dame. Han har ikke penger, og ikke noe sted å sove utenom i 
bil. Heller ikke noen rettigheter hos NAV. Neste journalnotat er den 15.04.2016, hvor han møter på DPS til en 
ny behandler uten timeavtale. Han beskriver en livssituasjon der han er uten fast bopel, har ikke samvær med 
barna og er separert fra kona. Han oppgir også at han en periode begynte å ruse seg, og videre at han har mye 
gjeld som han ikke kan la være å betale fordi dette vil gå utover ekskona så lenge hun står som kausjonist. 
Bekrefter også selvmordstanker, men er tydelig på at han ikke kommer til å gjøre det.

21.4.2016 blir A på nytt tatt inn igjen til behandling ved DPS. Han ble henvist fra fastlegen til seksjon for rus 
og psykiatri. Henvisningsgrunn er at han har skiftet hjerteklaff 3 ganger i løpet av 1,5 år, og at han 
postoperativt har hatt mye angstplager. Han har videre samlivsproblemer. Har mistet førerkortet på grunn av 
positiv prøve på amfetamin og benzodiazepiner. Oppgir at han ikke har bodd hjemme siden april 2015, da han 
traff en annen dame, og videre at han tok ut separasjon fordi han tenkte at kona ville få det bedre uten ham. 
Hva gjelder rusmidler,  oppgir han at han brukte amfetamin første gang i august 2015 fordi han var i livskrise. 
Bekymringene og tankekjøret forsvant da. Under risikofaktorer angis sterk psykisk smerte, hjerteoperert 3 
ganger og har angst etter det. Videre angis samlivsbrudd, økonomiske problemer og uten fast bolig.

Av det videre behandlingsforløp vil lagmannsretten særlig peke på følgende: I journalnotat 28.4.2016 fremgår 
at det etter møte med barnevernet 25.4.2016 ble bestemt at han fikk flytte sammen med familien igjen under 
forutsetning at han fortsatte å levere negative urinprøver. Prøvene var positive på amfetamin fra han startet 
med prøvene 1.3 og frem til 31.3. Da hadde han den første prøven som var negativ. Etter det har han kun hatt 
en positiv prøve 5.4. Videre oppgir han at livssituasjonen og bosituasjonen var så uforutsigbar at han var 
under sterk påvirkning av sine kamerater, blant annet en ekssvoger som bruker amfetamin daglig. A oppgir at 
han ruset seg fordi han følte seg presset og utenfor fellesskapet, samtidig som det var en flukt fra alle hans 
problemer og tanker. I journalnotat 9.5.2016 fremgår at det går bra med han og kona og barna, og at han 
virker mye mer avslappet og fornøyd nå enn tidligere. Han oppgir imidlertid som en bekymring at han har 
episoder med dobbeltsyn og vondt i nakken, og det var symptomer han hadde før siste hjerteoperasjon. I 
journalnotat 19.5.2016 oppgis at han har vært innlagt på sykehuset for mistanke om endocarditt, fordi han 
hadde nakkesmerter og dobbeltsyn. Nevnte mistanke ble imidlertid avkreftet. Han ble henvist til 
Rikshospitalet for å undersøke hvordan pacemakeren lå og om den er årsaken til hans symptomer. Han oppgir 
at dette er en stor belastning for han, og han blir utrygg og redd.

Lagmannsretten finner ikke at nevnte gjennomgåelse gir grunnlag for å konkludere med at A ble vellykket 
behandlet for sin psykiske lidelse sommeren 2015, slik staten har anført. Selv om andre psykososiale faktorer, 
uavhengige av pasientskaden, fremtrer i journalen er det likevel slik at karakterene av og innholdet i de 
symptomer A hadde tidligere fortsatt synes å bestå, jf. for eksempel journalnotat 9.5.2016 og 19.5.2016. At 
karakteren og intensiteten i symptomer på psykisk lidelse etter en skade kan variere, må anses alminnelig i 
generell forstand men også i denne konkrete saken. Symptomsettet fra 2014 består og vises også etter at de 
nevnte psykososiale faktorene blir mindre fremtredende i hans psykiske helse. Foruten gjennomgåelsen 
ovenfor understøttes dette blant annet av henvisning til spesialist så sent som 20.4.2017 for «angst depresjon 
blandet lidelse P76». I sykehistorien angis at han sliter med angst/depresjon etter de tre hjerteoperasjonene 
han har vært igjennom. Videre angis at han har dødsangst, negative tanker og økonomien synes å være en 
bekymring. Under funn/undersøkelsesresultater angis: «veldig deprimert, sliten, tankekaos, tiltakløs. Nedsatt 
selvfølelse/selvtillit. Han føler at han er et probl.for familien, gråter under samtale, ser ike lyspunkter i livet, 
selvmordstanker som kommer og går. Men tenker mye på barna.» Videre angis i sykehusepikrise 26.4.2017 
under diagnostisk vurdering at han fremstår og opplever seg deprimert og angstpreget, samt beskriver følelse 
av stor skam og verdiløshet.

Lagmannsretten bemerker at sistnevnte beskrivelse kan gjenkjennes fra journaler fra tidligere, da A etter den 
andre hjerteoperasjonen ble deprimert. Han kunne ikke lenger utføre arbeid for familien som tidligere og det 
oppstod negative tanker knyttet til at han ikke lenger klarte å bidra hjemme. Plagene fra 2014 har riktig nok 
variert i tyngde, men de er uansett der fremdeles. Gjennomgåelsen over viser etter lagmannsrettens syn at de 
har vært til stede hele tiden. I særlig grad må dette gjelde for den type lidelse det er tale om her, som er knyttet 
til en varig endret tilstand med hensyn til hjertets funksjon. Noe grovt angitt har A en helserelatert frykt 
knyttet til risikoen for nye operasjoner og dødsangst.
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Lagmannsretten tilføyer at den har vurdert også senere journalnotater og annen dokumentasjon tilkommet i 
ettertid, men en kan ikke se at disse gir grunnlag for å endre nevnte oppfatning av årsaksforholdene.

Av senere journalopplysninger vises særlig til følgende: I innkomstjournal fra DPS 18.5.2018 fremgår at A er 
henvist av fastlege pga. symptomer på angst og depresjon, og det vises til endokarditt som er drevet 3 ganger 
av denne grunn. Det vises også til forverring av psykisk tilstand etter skilsmisse og at han tenker mye om 
økonomien og fremtiden. Det vurderes til at hans nåværende symptomer er en adekvat respons på stress og 
livsproblemer, og at han trenger støtte og hjelp til å løse sine problemer heller enn behandling. I epikrise 
16.8.2018 avsluttes han fra allmennpsykiatrisk poliklinikk. Det fremgår at hans psykiske symptomer synes å 
ha en klar relasjon til utfordringer knyttet til hans somatiske sykdom og påfølgende vansker med familie, 
økonomi og bolig. Det fremgår videre at hvis pasienten får en forutsigbar inntekt og boforhold, er det 
sannsynlig at hans psykiske tilstand vil forbedres.

Lagmannsretten kan ikke se at disse opplysningene gir grunnlag for at årsaksspørsmålet skal vurderes på en 
annen måte enn ovenfor. Selv om psykososiale faktorer uavhengig av pasientskaden naturlig nok har påvirket 
hans psykiske helse, kan det etter en helhetlig vurdering ikke legges til grunn at disse forholdene utgjør en 
annen sannsynlig forklaring på hans psykiske lidelse i dag. Det vises særlig til at det også i journalnotat 
18.5.2018 er hans angst og depresjon relatert til endokarditt gjentatt. Sammenlignet med den del av journalen 
fra sommeren 2015 som angir at andre psykososiale faktorer har hatt betydning for hans psykiske 
funksjonsnivå, kan ikke journalene fra mai til august 2018 ses på som prinsipielt annerledes. For 
lagmannsretten fremtrer det derfor, i lys av den helhetlige gjennomgåelsen ovenfor, slik at A ikke ville hatt de 
samme psykiske plager om feilbehandlingen i 2013 ses borte.

På bakgrunn av en samlet bevisbedømmelse anser lagmannsretten etter dette behandlingssvikten og 
pasientskaden som den utløsende årsaksfaktor for A' psykiske plager. Symptombildet kan med rimelighet ikke 
oppfattes på annen måte enn at det er tale om en videreføring av de samme symptomer som A hadde i 2014. 
De øvrige psykososiale faktorer som inntrådte i A' privatliv endrer ikke lagmannsrettens syn på 
årsaksspørsmålet. Et slikt synspunkt understøttes av at årsaken til at han begynte å ruse seg synes tydelig 
situasjonsutløst, under henvisning til den forklaring på dette han selv ga til behandler ved DPS. Heller ikke 
utroskapet eller problemene med økonomi og bolig kommer etter lagmannsrettens syn i en prinsipielt annen 
stilling i denne sammenheng. Det samme gjelder også hans anførte sårbarhet. Det foreligger ikke andre 
selvstendig virkende årsaker, uavhengige av behandlingsskaden. Selv om lagmannsretten ser det slik at A har 
et fortolkningsmønster som medførte at han reagerte antakelig noe tyngre enn andre personer på de inntrådte 
uheldige omstendigheter for familien, er det i alle tilfelle tale om en sårbarhet som  ligger innenfor den risiko 
staten som ansvarssubjekt i dette tilfellet må bære. Vi er klart innenfor hovedregelen om at skadelidte må tas 
som han er, jf. f. eks. Rt-1997-1. Selv om de psykososiale faktorene, uavhengig av behandlingsskaden, 
fremtrer i A' liv og klart innvirker på hans psykiske fungering, medfører ikke disse faktorene i lys av 
journalgjennomgåelsen at det foreligger et brudd i årsakskjeden for A' psykiske lidelser. Lagmannsretten kan 
på dette punkt ikke slutte seg til tingrettens begrunnelse og resultat.

Tingretten la også til grunn at hans psykiske helse var i stadig bedring frem mot den tredje hjerteoperasjonen i 
slutten av april 2015, og viste til at han ble ansett som ferdig behandlet ved DPS i august 2015. 
Lagmannsretten er enig med tingretten i at den tredje hjerteoperasjonen ikke  synes å ha hatt den samme 
negative effekten på A' psykiske helse som den andre operasjonen. Derimot kan lagmannsretten ikke slutte 
seg til tingretten når den legger til grunn at oppblomstringen av psykiske problemer våren 2016 skyldes andre 
forhold i en slik grad at de etterfølgende omstendighetene representerer et brudd i årsakskjeden for A' 
psykiske lidelser etter feilbehandlingen. Tingrettens bevisvurdering er på dette punkt etter lagmannsrettens 
syn ikke tilstrekkelig helhetlig og inngående.

Lagmannsretten finner det ved årsaksvurderingen ikke nødvendig å ta stilling til om den tredje operasjonen 
rent faktisk kan knyttes til behandlingssvikten i 2013. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at det ved 
flere episoder med endokarditt foreligger en høyere risiko for ny infeksjon, jf. journal 9.5.2016 fra Sykehuset 
Telemark. Staten har ikke erkjent at det foreligger en slik sammenheng, samtidig som en etter 
lagmannsrettens syn har unnlatt å fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon for sitt standpunkt. Sakens 
opplysninger gir like fullt ikke grunnlag for å slå fast at det i A' tilfelle rent faktisk forelå en sammenheng 
med behandlingsskaden. Uavhengig av dette er det avgjørende for lagmannsretten at det ikke er noe som tyder 
på at plagene endret vesentlig karakter etter den tredje hjerteoperasjonen. Det er en klar likhet i 
symptombildet, jf. ovenfor. Lagmannsretten presiserer at den til grunn for sin årsaksvurdering har lagt til 
grunn at A uansett har måtte gjennomgå den første hjerteoperasjonen (grunnlidelsen), herunder leve med en 
mekanisk hjerteklaff. De psykiske lidelsene anses imidlertid klart ikke å ha oppstått som følge av 

Side 15 av 22Agder lagmannsrett - Dom - LA-2017-143731

11.07.2019https://lovdata.no/pro/download/?type=printDocument&id=LASIV/avgjorelse/la-201...



grunnlidelsen, men derimot pasientskaden / behandlingssvikten. Det er i forbindelse med reoperasjonen, dvs. 
den andre hjerteoperasjonen, at de psykiske plagene oppstod.

Lagmannsretten finner etter dette å kunne konkludere med at det foreligger årsakssammenheng mellom 
pasientskaden og behandlingssvikten 2013, og A' nåværende psykiske lidelse. Det er for det første klart at 
pasientskaden kunne medføre den aktuelle skaden. Videre ser lagmannsretten det slik at symptomene og 
symptombildet tilsier at det foreligger en sammenheng mellom pasientskaden og den psykiske lidelsen. Til 
sist foreligger på bakgrunn av nevnte gjennomgåelse ingen andre sannsynlige forklaringer på hans nåværende 
psykiske lidelse. Lagmannsretten viser særlig til at A tidligere, dvs. før pasientskaden, ikke hadde psykiske 
problemer. Det er etter dette ikke sannsynliggjort at A ville hatt de samme psykiske plagene for det tilfelle at 
man tenker seg behandlingsskaden borte. Staten har ikke oppfylt sin bevisbyrde, jf. anførslene om 
tidsbegrenset årsakssammenheng.

Lagmannsretten finner at behandlingsskaden er en nødvendig betingelse for hans psykiske sykdom. Det ligger 
følgelig i dette at lagmannsretten finner at pasientskaden er en nødvendig medvirkende årsaksfaktor som etter 
rettspraksis dermed skal ilegges fullt rettslig ansvar. Ut fra det syn på saken lagmannsretten ovenfor har gjort 
rede for, finnes også vesentlighetskravet som er oppstilt i rettspraksis å være oppfylt, jf. Rt-1992-64. 
Pasientskaden, bedømt i forhold til øvrige årsaksfaktorer, fremstår som et så pass vesentlig element i 
årsaksbildet at det er rimelig å knytte ansvar til den.

Foreligger adekvat og påregnelig årsakssammenheng mellom pasientskaden 
og den psykiske lidelsen?
Det følger av kravet om at årsakssammenhengen må være adekvat, at det er et vilkår for at erstatningsansvar 
skal inntre at skadefølgen ikke må være for fjern og avledet. Lagmannsretten henviser til rettspraksis, jf. f.eks. 
Rt-2001-320 (på side 334) med videre henvisninger. Det må her tas stilling til om A' sykdomsforløp, herunder 
utviklingen i hans psykiske symptombilde etter 2014, i tilfelle er så uvanlig og hans psykiske plager i dag så 
fjern i forhold til behandlingsskaden, at det ikke er rimelig å ilegge ansvar. Lagmannsretten nevner også at 
rettspraksis oppstiller et krav om nærhet i årsakssammenhengen. Dette rettsgrunnlaget kan imidlertid ikke ses 
å reise spørsmål som nødvendiggjør særskilt drøftelse utover det som fremgår nedenfor.

Lagmannsretten tar ved sin vurdering utgangspunkt i at Høyesterett i dom 30.10.2018 (HR-2018-2080-A)
behandlet krav på erstatning for økonomisk tap på grunn av psykisk skade som en mor ble påført da hennes 
sønn døde etter behandlingssvikt under sykehusopphold. Spørsmålet for Høyesterett var om denne skaden var 
så upåregnelig og fjern at den falt utenfor statens erstatningsansvar etter pasientskadeloven. Høyesterett kom 
til at dette ikke var tilfelle. Med utgangspunkt i de såkalte sjokkskadedommene uttalte førstvoterende, med 
tilslutning fra de øvrige dommere, at det var grunnlag for å foreta en viss justering av rettstilstanden som kom 
til uttrykk i disse dommene. Høyesterett viste til senere års utviklingstrekk og uttalte at utgangspunktet i dag 
er at psykiske skader har det samme erstatningsrettslige vern som fysiske skader, jf. avsnitt 42. Det ble videre 
uttalt at Høyesteretts praksis sto i et vanskelig forhold til det ellers grunnleggende erstatningsrettslige 
prinsippet om at den ansvarlige må ta skadelidte som han er. Høyesterett fremhevet blant annet nærheten 
mellom den psykiske skaden og den skadegjørende handlingen, jf. avsnitt 49.

Lagmannsretten bemerker at det er klare ulikheter i saksforholdet i saken Høyesterett hadde til pådømmelse 
og vår sak, herunder at saken i Høyesterett gjaldt psykisk skade påført andre enn skadelidte selv. 
Lagmannsretten finner imidlertid saken likevel relevant for vår sak. Det vises til at gjennom den justering 
Høyesterett ved denne dom gjorde av rettstilstanden ble blant annet gitt uttrykk for en økt anerkjennelse av 
psykiske skaders erstatningsrettslige stilling ved adekvansvurderinger etter  pasientskadeloven. Disse 
betraktninger har relevans også i nærværende sak.

Ved den konkrete adekvansvurderingen legger lagmannsretten til grunn at det i alminnelighet må sies å 
foreligge et klart potensial for økte psykiske belastninger som følge av den behandlingssvikt denne saken 
gjelder. Allerede NPEs ansvarserkjennelse kan sies å bygge på en slik forutsetning. Feilbehandlingen angår en 
meget essensiell funksjon i kroppen, nemlig hjertet, og har medført at det var nødvendig med minst én 
ytterligere hjerteoperasjon og innsetting av pacemaker. Lagmannsretten viser videre til at det foreligger en 
nærhet i tid mellom feilbehandlingen og starten av den symptomutvikling av psykisk art vi i denne saken står 
overfor. Fallet i eget psykisk funksjonsnivå var kort sagt knyttet til angst for sykehus, død og depresjon. Dette 
medførte at A kom i en psykisk tilstand som gjorde at han ble fraværende og opptrådte på en distansert måte  i 
relasjon til familien.
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A har ikke tidligere hatt psykiske plager. Det er dessuten slik at plagene på generelt grunnlag dels er relatert 
til naturlige følgetilstander av å måtte gjennomgå hjerteoperasjon, herunder en følge alle vil oppleve i form av 
dårligere økonomi og redusert evne til å bidra økonomisk og på annen måte overfor sin familie. Sistnevnte 
forhold må også sies å ha vært sentral i det konkrete symptombildet hos A.

Lagmannsretten har videre vurdert, men kan ikke se, at de psykososiale forholdene i hans privatliv som 
tilkom og ble fremtredende i symptombildet etter 2014 kan tillegges avgjørende betydning ved 
adekvansvurderingen. Dels fordi det er tale om alminnelige forhold som angår enhver person som gjennomgår 
en feilbehandling som denne. Videre er vektlagt at det i symptomutviklingen ikke kan ses å ha tilkommet noe 
nytt som reelt sett har påvirket utviklingen av betydning og over tid. Det er ikke faktisk grunnlag for å legge 
til grunn at situasjonen fra 2015 er slik at det er personlige forhold uavhengig av ulykken som «tar over», i 
den forstand at disse forholdene deretter blir den fremtredende årsaksfaktor for A' psykiske helse.

Avgjørende for lagmannsretten er likheten og kontinuiteten i det psykiske symptombildet fra 2014 og 
fremover. Kjernen i symptombildet som ovenfor beskrevet lar seg gjenfinne også i journalnotater etter at de 
nevnte  øvrige psykososiale faktorene har blitt mindre fremtredende. Det er i så måte ikke tilkommet noe nytt 
som påvirker utviklingen og som kan tillegges betydelig vekt ved adekvansvurderingen. Heller ikke 
problemene med NAV eller  den narkotikarelaterte kriminaliteten han har begått, er det bevismessig grunnlag 
for å tillegge en slik dominerende betydning ved fastleggelsen av hans psykiske funksjonsevne som staten har 
tatt til orde for. For øvrig viser lagmannsretten til bemerkningene ovenfor, derunder særlig vurderingene 
knyttet til at det ikke foreligger et brudd i årsaksrekken for A' psykiske problemer i tiden etter den tredje 
hjerteoperasjonen i april 2015.

Lagmannsretten har etter dette kommet til at kravet til adekvans og påregnelighet er oppfylt. Sykdomsforløpet 
og utviklingen av de psykiske plagene hos A er verken for fjern eller avledet i relasjon til behandlingssvikten. 
Det er rimelig å pålegge erstatningsansvar. Lagmannsretten finner også at arbeidsuførheten i prinsippet er 
påregnelig, men enkelthetene og det nærmere omfang på dette punkt vil bli nærmere tatt stilling til under 
tapsutmålingen. Kravet til nærhet i årsakssammenhengen er under henvisning til begrunnelsen ovenfor også 
oppfylt.

Lagmannsretten tilføyer at den finner støtte for sitt standpunkt i høyesterettspraksis. Det vises særlig til at 
terskelen som kan utledes av Høyesteretts dom i Rt-2000-418 for å konstatere upåregnelig skadefølge, ikke er 
nådd i vår sak. Videre tilføyes at lagmannsretten har funnet støtte for sitt syn i avgjørelsen inntatt i Rt-2001-
320. Selv et sjeldent skadeforløp ble i den saken ansett som en adekvat følge av en bilulykke.

Foreligger årsakssammenheng i tapsleddet, mellom A' psykiske lidelse og det 
anførte økonomiske tapet?
Det er videre et vilkår for erstatningsansvar at det anførte økonomiske tapet står i årsakssammenheng med den 
medisinske tilstanden (realskaden), som er en følge av ansvarshendelsen.

Slik som Høyesterett blant annet uttalte i HR-2018-2080-A, er det videre slik at adekvansbetraktninger 
kommer inn også ved avgjørelsen av hvilke konkrete tapsposter som kan kreves erstattet, og når det gjelder 
omfanget, jf. avsnitt 51. Om dette antok Høyesterett, som i den aktuelle sak bare tok stilling til 
ansvarsgrunnlaget, at det i en del tilfeller nok vil kunne være spørsmål om å begrense dekningen til en 
overgangsperiode, men dette beror på enkelthetene i hvert tilfelle.

Generelle forutsetninger for utmålingen
Det vises til lagmannsrettens gjennomgåelse av A' bakgrunn og forhistorie frem til den første 
hjerteoperasjonen i februar 2013. I tråd med dette legges det til grunn for tapsutmålingen at A før 
behandlingsskaden var frisk og fullt arbeidsfør frem til februar 2013. Han var således restituert etter 
operasjonene i hendene. Det er heller ikke faktisk grunnlag for å legge til grunn at A hadde en sårbarhet som 
ville medføre at han hadde falt ut av yrkeslivet da grunnlidelsen materialiserte seg i januar-februar 2013. Den 
samme slutning må trekkes i relasjon til fallet på jobb i desember 2012 som medførte smerter i ryggen. Det er 
ikke faktisk grunnlag for at fallet førte til varig skade med påfølgende arbeidsuførhet.

Til grunn for tapsutmålingen legger lagmannsretten til grunn, i tråd med ovennevnte gjennomgåelse, at det er 
A' psykiske problemer som medfører nedsatt arbeidsevne. Videre finner lagmannsretten sannsynliggjort at det 
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ikke er noe ved hans kardiale status, det vil si hjertets funksjon eller tilstand, som i nevneverdig grad innvirker 
på hans arbeidsevne. Dette er opplyst og dokumentert for lagmannsretten at den biologiske hjerteklaffen og 
pacemakeren fungerer tilfredsstillende. Med unntak av at han er gitt råd om å unngå yrker hvor det er 
infeksjonsfare, kan derfor ikke hans kardiale status i seg selv ses å forhindre at han kan arbeide.

Imidlertid finner lagmannsretten grunnlag for å legge til grunn et mer nyansert standpunkt enn anført fra 
staten hva gjelder pacemakeranlegget. Det vises til journal 2.6.2016 fra Oslo universitetssykehus. Her fremgår 
at A hadde et transvenøs pacemakeranlegg som måtte fjernes grunnet infisert ventrikkelelektrode. Videre 
vises til journal 10.8.2015 som underbygger dette. Det vises til at innsetting av pacemaker var en direkte følge 
av behandlingsskaden. Infeksjonen i pacemakeranlegget legges derfor til grunn ved tapsutmålingen å være 
relatert til pasientskaden. Imidlertid kan lagmannsretten ikke se at denne omstendighet isolert sett får  
nevneverdig betydning ved tapsutmålingen. Det er på dette punkt reelt sett tale om en begrenset innvirkning 
på hans psykiske plager etter behandlingsskaden.

Det er etter dette de psykiske symptomene som tilkom i forbindelse med behandlingsskaden, og som siden har 
vedvart, som er relevante ved fastleggelsen av hvilket konkret tap A ble påført ved behandlingsskaden.

Vurdering av årsakssammenheng mellom kravet på inntektstapserstatning og A' 
psykiske lidelse. Konkret tapsutmåling
Ved den nærmere vurdering av, og i hvilken grad, den psykiske lidelsen medførte og fortsatt medfører en 
reduksjon i arbeidsevnen, vil lagmannsretten ta utgangspunkt i yrkesrettede vurderinger i saken.

Det vises til arbeidsevnevurdering 23.10.2015 fra NAV [kommune]. Det fremgår her at det, med bakgrunn i 
foreliggende dokumentasjon og samtaler med A og fastlege, vurderes situasjonen å være slik at arbeidsrettede 
tiltak ikke vil føre til arbeid. Det vises til at helsetilstanden ikke har bedret seg selv etter flere operasjoner. 
Ytterligere oppfølgning fra NAV ble ikke ansett nødvendig, da det er dokumentert at all hensiktsmessig 
behandling er forsøkt uten å bedre arbeidsevnen. NAVs vurdering er derfor at arbeidsevnen er varig nedsatt til 
ethvert arbeid grunnet sykdom. Imidlertid ble det uttalt at på bakgrunn av arbeidserfaring og interesser, 
vurderer NAV vaskeoperatør som et aktuelt yrke. I arbeidsevnevurdering 15.5.2017 fra NAV [by] er 
vurderingen at A har nedsatt funksjon og arbeidsevne grunnet sykdom, og at helsetilstanden gjør at han ikke 
lenger kan utføre tidligere jobber innen bilbransjen. Det er vist til at fortsatt medisinsk behandling, kombinert 
med arbeidsrettede tiltak og eventuelt utdanning, kan føre til at A kan nå målet om å skaffe arbeid som 
operatør/tavlemontør. NAV vurderer at han på grunn av sykdom har behov for særlig langvarig oppfølgning 
og behandling for å kunne komme i arbeid.

Lagmannsretten viser videre til at NAV den 10.3.2016 avslo A' søknad om uføretrygd. Det ble der vist til at 
arbeidsrettede tiltak ikke er forsøkt, og at det ikke var godtgjort at arbeidsevnen var varig nedsatt med 50 %. 
Det ble vist til at det fortsatt er usikkert om funksjonsevnen kan bedres ved behandling og tiltak. 
Lagmannsretten viser videre til arbeidsevnevurdering 29.6.2016 fra NAV [by] hvor det konkluderes med at 
det fortsatt er en viss mulighet for at han vil kunne komme i arbeid, men at dette nødvendiggjør spesielt 
tilpasset innsats utover fire år. I samtalereferat 9.5.2017 fra NAV [by] er det beskrevet at A selv ønsker å 
komme ut i arbeid, men at han sier han ikke vil kunne mestre noe fysisk tungt arbeid. Selv opplyser han i 
samtalen at han kan se for seg et arbeid som operatør eller tavlemontør. Videre vises til brev 21.3.2018 fra 
NAV, vedr. avslag på gjenopptak av arbeidsavklaringspenger, hvor A gjengis på at han ønsker å fortsette 
prosessen med å komme i arbeid og at målet er å komme i en deltidsstilling innenfor et fysisk lettere arbeid. 
Det fremgår videre av brevet at NAV mener A i lange perioder av avklaringsløpet ikke har hatt fokus på 
arbeid, idet tidligere plan om skolegang synes å være lite gjennomtenkt. NAV uttaler at en ikke kan se at det 
er sykdom som er årsaken til at han sent i avklaringsløpet har kommet i gang med hensiktsmessige 
arbeidsrettede tiltak.

Lagmannsretten viser også til A' forklaring i retten. Han opplyste blant annet at han i stor grad blir påvirket av 
pacemakeren, og de psykiske belastningene han har hatt og fremdeles har. Han blir fort svett, stresset og sliten 
i en arbeidssituasjon. Han er derfor i dag i arbeid 2 dager pr. uke, med redusert arbeidstid (ca. 4 timer pr. 
dag).  Han har i stor grad behov for tilrettelegging i en arbeidssituasjon, og har  blant annet forklart at han kan 
bli andpusten av å gå flere hundre meter. Lagmannsretten ser det slik at hans forklaring underbygger 
ovennevnte om at arbeidsevnen er nedsatt. Samtidig er det mulig å komme i mer omfattende arbeid og en 
fungerende arbeidssituasjon på sikt, forutsatt lengre tids utprøving og tilrettelegging.
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Etter en samlet bevisvurdering finner lagmannsretten etter dette at det ikke er sannsynliggjort at A er 100 % 
ervervsufør som følge av de psykiske plagene han har hatt og fortsatt har. Den seneste dokumentasjonen i 
saken tilsier at hensiktsmessig og egnede arbeidsrettede tiltak ikke er utprøvd i tilstrekkelig grad. En av 
årsakene til dette synes å ha vært at han, slik som NAV peker på, i avklaringsløpet ikke har hatt et 
tilstrekkelig fokus på arbeid. Lagmannsretten viser her også til ulike hendelser i A' liv, så som 
varetektsfengslingen i mars 2017, samt øvrige hendelser fra særlig 2015 som har påvirket hans privat- og 
familieliv. For lagmannsretten er det i denne sammenheng imidlertid tilstrekkelig å peke på at det rent faktisk 
foreligger manglende utprøving av tiltak som kan få A tilbake i jobb. Det er  fortsatt en reell mulighet for at 
han vil kunne komme tilbake i arbeid under forutsetning av en spesiell tilpasset innsats utover fire år, jf. 
særlig arbeidsevnevurdering 29.6.2016 fra NAV [by]. Det er derfor ikke sannsynliggjort at han vil lide et tap i 
fremtidig inntekt som følge av behandlingsskaden i den størrelsesorden som er krevd. Av de samme grunner 
kan det heller ikke ses sannsynliggjort at han har hatt et lidt inntektstap i den størrelsesorden som krevd.

På den annen side finner lagmannsretten at det er sannsynliggjort inntektstap utover hva NPE har tilkjent. Det 
vises til lagmannsrettens drøftelse av faktisk, rettslig og adekvat årsakssammenheng. Det er på det rene at A 
som følge av behandlingsskaden har fått en nedsatt funksjon og arbeidsevne, selv om skaden ikke kan anses å 
ha medført 100 % ervervsuførhet. Slik lagmannsretten ser det, vil kun en langvarig oppfølgning og yrkesrettet 
aktivitet kunne føre til at han kommer seg tilbake i arbeid på sikt. Han har klare psykiske vansker med å 
fungere i full jobb, dvs. å arbeide fulle arbeidsdager. Det foreligger et påtakelig endret symptombilde med 
psykisk sykdom fra 2013 og frem til i dag, med et betydelig funksjonsfall til følge. Plagene har vært til stede 
hele tiden, selv om de har variert i intensitet. Under disse forutsetninger anses det sannsynliggjort at det vil ta 
lang tid før hans arbeidsevne vil kunne bli som før 2013. De angitte yrker som skissert av NAV vil ikke antas 
å virke tilstrekkelig avbøtende før på lengre sikt. Yrkene som er aktuelle for A etter 2013 er videre klart 
begrenset, hvilket i seg selv medfører at det foreligger en klar risiko for et fremtidig inntektstap.  Det fremgår 
av arbeidsevnevurdering over at helsetilstanden gjør at han ikke lenger kan utføre tidligere jobber innen 
bilbransjen. Det må etter dette anses klart at hans inntekts- og arbeidsevne fra og med 2013 fikk en betydelig 
reduksjon. Spørsmålet blir imidlertid i hvor stort omfang og for hvilken tidsperiode frem i tid det er 
sannsynliggjort et tap.

Lidt inntektstap for 2014-2018
I påført inntektstap for 2014 til 2018 er det krevd 1 189 582 kr samt renter med 173 616 kr. NPE har i lidt tap 
utbetalt 58 000 kr for 2014 og 65 000 kr for 2015, jf. vedtak 12.11.2014. Utmålingen er stadfestet etter klage 
til Pasientskadenemnda.

I NPEs utmålingsvedtak legges det til grunn at det foreligger en usikker årsakssammenheng mellom 
behandlingsskaden og inntektstapet. Det legges også til grunn at det foreligger en usikkerhet mellom 
pasientskaden, inntektstapet og A' psykiske og somatiske andre plager. NPE har videre lagt vekt på 
legeerklæring fra 2013 som uttaler at det kardialt sett ikke skulle være noe i veien for at han kan komme seg 
tilbake i arbeid, samt at A også uavhengig av pasientskaden ville ha måttet starte i tilpasset arbeid. NPE 
legger til grunn at det ikke er påregnelig at tapsperioden vil gå ut over 2015.

Lagmannsretten kan ikke slutte seg til premissene som ligger til grunn for NPEs utmåling. Bevisvurderingen 
er for snever og bærer preg av at det ikke er foretatt en tilstrekkelig helhetlig vurdering av hvilket konkret 
bidrag behandlingsskaden (som årsaksfaktor) har hatt for A' psykiske helse. NPE synes ikke å ha tatt 
tilstrekkelig inn over seg følgene av behandlingsskaden, herunder den omveltning de psykiske plager 
medførte. Det samme kan etter lagmannsrettens syn legges til grunn om vedtaket fra Pasientskadenemnda. 
Lagmannsretten henviser for øvrig til dens oppfatning av årsaksforholdene som angitt ovenfor.

Lagmannsretten finner det på denne bakgrunn sannsynliggjort at A i perioden 2014-2018 ble påført et 
inntektstap utover hva som ble tilkjent i utmålingsvedtaket fra NPE.

Ved vurderingen av kravet for inntektstapserstatning for lidt tapsperiode for 2014-2018, legger 
lagmannsretten til grunn at den psykiske lidelsen A ble påført i 2013 medførte at det oppstod et  økonomisk 
tap i en lengre omstillingsperiode enn hva NPE har lagt til grunn. Lagmannsretten viser særlig til 
vurderingene omkring årsaksforholdene og arbeidsevnevurderingene inntatt over. Behandlingsskaden har hatt 
en mer dominerende rolle for A' generelle funksjonsevne og arbeidsevne enn staten har anført. 
Adekvansbetraktninger og skadelidtes tapsbegrensningsplikt kommer imidlertid på dette punkt inn og 
begrenser erstatningen.
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Utmålingen av det lidte inntektstapet må nødvendigvis skje på bakgrunn av en samlet skjønnsmessig 
vurdering. Ved sin vurdering har lagmannsretten sett hen til den beregning som er fremlagt fra A, som utgjør 
hans erstatningskrav, jf. prosesskriv 8.3.2019. Lagmannsretten har innvendinger til det inntektsnivå uten 
skaden som beregningene bygger på, og har skjønnsmessig foretatt følgende reduksjoner i disse. Hvilke 
elementer skjønnet har bygget på vil bli nærmere angitt under.

For første tapsår 2014 finner lagmannsretten sannsynliggjort at A, skaden sett bort, ville ha hatt en 
inntektsnivå tilsvarende det krevde beløp, dvs. 400 000 kr. Det vises til at A i årene 2004-2012 har hatt 
inntekter fra 261 528 kr til 398 511 kr. Det har i perioden vært en reduksjon i inntektene fra 2004-2005 og fra 
2008-2010. For øvrig har inntektene økt mellom de enkelte år. I tråd med lagmannsrettens premisser ovenfor 
legges til grunn at han før feilbehandlingen var frisk og arbeidsfør. Feilbehandlingen påførte ham psykiske 
plager som han tidligere ikke hadde hatt, og derved et inntektstap.

For de påfølgende tapsår hefter det seg etter lagmannsrettens syn en økt usikkerhet. Det vises til øvrige 
hendelser i A' privatliv fra og med 2015, herunder varetektsfengslingen i 2017, samt den manglende 
utprøving av yrkesrettede tiltak. Disse betraktninger kommer etter lagmannsrettens syn inn med økt tyngde 
for hvert påfølgende tapsår og medfører at inntektsnivået, sett skaden borte, må nedjusteres i forhold til 
kravet.

For 2015 finnes sannsynliggjort et noe lavere inntektsnivå uten skaden enn det som er krevd. Det legges til 
grunn 350 000 kr. For inntektsårene 2016-2018 videre en ytterligere reduksjon i inntektsnivå uten skaden 
sammenholdt med kravet. For disse år legges til grunn 250 000 kr. Det vises til begrunnelsen ovenfor som 
tilsier en økt vektlegging av forhold som  er pasientskaden uvedkommende.

Videre finner lagmannsretten at det for 2014-2018 skal gjøres fradrag for utgifter med å stå i arbeid. 
Skjønnsmessig settes disse til om lag 10 000 kr årlig. Det skal også gjøres fradrag for tidligere utbetalt 
erstatning på i alt 123 000 kr. 120 000 kr legges til grunn ble utbetalt 1.12.2014 og 3 000 kr 1.3.2015. 
Beløpene hensyntas ved renteberegningen av den erstatning lagmannsretten nå kommer til skal utbetales. 
Oppgjørsdato er 1.7.2019. For inntekter med skaden legges til grunn de tall som fremgår av fremlagte 
selvangivelser og skatteoppgjør.

Erstatning for lidt inntektstap for 2014-2018 blir iht. disse forutsetninger 599 158 kr. Dette gir 103 709 kr i 
renter. I erstatningen trekkes fra 123 000 kr og i rentene trekkes fra 48 041 kr. Samlet erstatning blir etter 
dette 531 826 kr, hvorav renter utgjør 55 668 kr.

Fremtidig inntektstap fra og med 2019
Det er krevd fremtidig ervervstap fra og med 2019, neddiskontert til 1 488 307 kr. Tillagt skatteulempe blir 
kravet 1 785 968 kr, i tillegg til pensjonstap skjønnsmessig på 100 000 kr.

A' fremtidige ervervsevne vil i enda større grad enn lidt tap nødvendigvis måtte fastsettes skjønnsmessig. 
Tapsfastsettelsen må skje med utgangspunkt i et skjønn. Blant annet er det usikkert hvorvidt han vil klare å 
omskolere seg til de yrker NAV har skissert. Videre kommer de øvrige forholdene som har hatt innvirkning 
på hans privatliv, og som ikke kan relateres til behandlingsskaden. Disse har medført uprøvd arbeidsevne og 
vil kunne påvirke progresjonen i den fremtidige ervervsevnen noe, i alle tilfelle i de første tapsår. På dette 
punkt kommer adekvansbetraktninger inn og reduserer kravet. Hvorvidt han helt eller delvis vil kunne få 
uføreytelse fra NAV, er også en usikkerhetsfaktor det er tatt hensyn til. Det er lagt til grunn at om han ikke vil 
kunne klare å omskolere seg, vil han minst kunne ha inntekter tilsvarende uføreytelse fra NAV.

Etter en helhetlig vurdering, hensett også til lagmannsrettens premisser ovenfor og den dokumentasjon og de 
ligningsopplysninger det der henvises til, finnes det imidlertid sannsynliggjort et fremtidig ervervstap.  Det 
henvises særlig til det betydelige funksjonsfall fra 2013 som lagmannsretten har lagt til grunn, og som finnes 
sannsynliggjort at vil medføre en redusert ervervsevne frem i tid. Det legges imidlertid til grunn at det årlige 
nettotapet mest sannsynlig vil reduseres fra år til år frem i tid. Det er ikke sannsynliggjort en varig og konstant 
ervervsuførhet frem til pensjonsalder.

Etter dette finner lagmannsretten det mest korrekt og hensiktsmessig at utmålingen av det fremtidige 
ervervstapet bør fastsettes fullt ut skjønnsmessig, hvor det blant annet tas hensyn til den yrkesvalghemming 
behandlingsskaden har påført A. Lagmannsretten finner etter en helhetlig vurdering sannsynliggjort et tap i 
fremtidig erverv på 500 000 kr inkludert pensjonstap. Tillagt 20 % skatteulempe settes det samlede tap 
skjønnsmessig til 600 000 kr. Et slikt tap anses å være en adekvat følge av behandlingsskaden og det står i 
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årsakssammenheng med A' psykiske sykdom. Det følger av dette at lagmannsretten mener et ytterligere tap 
ikke er en adekvat følge av pasientskaden av de grunner det ovenfor er vist til.

Sakskostnader
I lys av domsresultatet blir spørsmålet om saken kan anses vunnet av A fordi han i tilfelle har fått medhold i 
det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd.

Lagmannsretten har på dette punkt foretatt en sammensatt vurdering. A har riktig nok fått medhold i et mindre 
erstatningsbeløp enn fremsatt, men dette er etter rettspraksis ikke avgjørende. Det skal foretas en bredere 
vurdering hvor det legges vekt på hvor tyngdepunktet i saken ligger, herunder hvilke deler av saken som har 
tatt mest tid under ankeforhandling og saksforberedelse. Det vises til Schei  m.fl., Tvisteloven 
kommentarutgave, til § 20-2, med videre henvisninger til  rettspraksis (elektronisk versjon, juridika.no). 
Lagmannsretten viser til at tyngdepunktet i saken har ligget i spørsmålet om det forelå faktisk, rettslig og 
adekvat årsakssammenheng. A har fått medhold i sine anførsler på dette punkt.

Etter en samlet vurdering anses A å ha fått medhold i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd. Under 
enhver omstendighet finner lagmannsretten at tvisteloven § 20-3 i dette tilfellet får anvendelse. A har fått 
medhold av betydning og tungtveiende grunner tilsier at han tilkjennes sakskostnader av motparten fullt ut. 
Det vises særlig til at sakskostnadene for det alt vesentlige knytter seg til de spørsmål A har fått fullt medhold 
i, og at saken er av velferdsmessig betydning og styrkeforholdet mellom partene imellom tilsier full 
tilkjennelse av sakskostnader, jf. §§ 20-3 og 20-2 tredje ledd andre punktum.

A skal etter dette tilkjennes fulle kostnader for tingrett og lagmannsrett, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd, idet 
det ikke kan ses å foreligge grunnlag for å frita motparten helt eller delvis for dette ansvaret. Vilkårene for å 
gjøre unntak er ikke oppfylt, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Advokat Ambjørndalen har fremlagt supplert og fullstendig kostnadsoppgave 1.5.2019. Det er krevd salær på 
220 000 kr for 110 timer «frem til hovedforhandling», som forstås som frem til ankeforhandlingen. Det er 
videre krevd salær for «hovedforhandling» inklusive etterarbeid og reise på 68 000 kr for 24 timer. I tillegg 
kommer utlegg for reise m.m. på 3 987 kr, samt mva. på i alt 72 997 kr. Samlet kostnadskrav for 
lagmannsretten er 364 984 kr. I tillegg kommer rettsgebyr på 31 050 kr.

Lagmannsretten har ikke mottatt innsigelser til oppgaven, men har foretatt en prøving i medhold av 
tvisteloven § 20-5 femte ledd første punktum. Ved lagmannsrettens brev 14.6.2019 ble partene gitt anledning 
til kontradiksjon iht. § 20-5 femte ledd andre punktum. I prosesskriv, registrert innkommet i portalen samme 
dag, har advokat Ambjørndalen nærmere begrunnet kostnadskravet. Det er blant annet vist til at det baserer 
seg på faktisk tidsbruk og at kravet er basert på hans erfaring med erstatningsrett. Det er også vist til sakens 
betydning for klienten, og at saken har vært komplisert rettslig og faktisk. Videre er vist til at saken har hatt 
vesentlig lengre behandlingstid enn normale ankesaker og NPEs manglende innsigelser. Ytterligere 
merknader er ikke innkommet.

Lagmannsretten viser til at salærkravet for ankeinstansen er på i alt 288 000 kr eks. mva. (110+24 timer). 
Lagmannsretten finner at kravet overstiger hva som kan legges til grunn som nødvendig, jf. tvisteloven § 20-5
første ledd. Den begrunnelse advokat Ambjørndalen har gitt kan ikke i tilstrekkelig grad begrunne 
salærkravets omfang. Ved vurderingen av hvilke kostnader som har vært nødvendige, har lagmannsretten lagt 
vekt på hva det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra, jf. § 20-5 første ledd andre punktum.

Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at nødvendige kostnader til salær for lagmannsretten settes til 
200 000 kr. Det vises særlig til at samme advokat har prosedert saken også for tingretten, med et rimelig høyt 
salærkrav som tilkjennes fullt ut. Videre vises til at det ikke er tilkommet omfattende ny faktisk 
dokumentasjon etter tingrettens behandling. Endelig vises til at for en advokat med lang erfaring med 
erstatningsrett, som også reflekteres i den krevde timeprisen, stilles det strengere krav til timeantallet, jf. 
tvisteloven § 20-5 første ledd. Innsigelsene til tingrettens rettsanvendelse er heller ikke tilstrekkelig til å 
forsvare nivået på salærkravet.

Tillagt reiseutlegg mv. 3 987 kr, mva. 50 997 kr og rettsgebyr 31 050 kr blir samlede kostnader som tilkjennes 
for lagmannsretten 286 034 kr.

I kostnadsoppgave 5.5.2017 for tingretten fremgår at salær er totalt 70 timer frem til hovedforhandling (170 
000 kr) samt salær hovedforhandling 22 timer (59 400 kr). Utlegg for reise m.m. er 3 621 kr og mva 58 255 
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kr. Rettsgebyr er 8 200 kr. Totale kostnader for tingretten blir 299 476 kr. Motparten har ikke inngitt 
innsigelser. Beløpet legges til grunn som nødvendig, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

Dom er ikke avsagt innen lovens frist. Årsaken er sakens omfang og avvikling av andre berammede 
ankeforhandlinger.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning
1. Staten v/Pasientskadenemnda betaler erstatning for påført inntektstap til A med 531 826 – 

femhundreogtrettientusenåttehundreogtjueseks – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.
2. Staten v/Pasientskadenemnda betaler erstatning for fremtidig inntektstap til A med 600 000 – 

sekshundretusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.
3. Staten v/Pasientskadenemnda betaler i sakskostnader for lagmannsretten til A 286 034 – 

tohundreogåttisekstusenogtrettifire – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.
4. Staten v/Pasientskadenemnda betaler i sakskostnader for tingretten til A 299 476 – 

tohundreognittinitusenfirehundreogsyttiseks – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.
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