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Pasientskadeloven § 2, 1. ledd punkt d
Pasienten og andre som har lidt tap på grunn av pasientskade, har 
krav på erstatning når skaden skyldes

a. svikt  ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes, 
b. teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp,
c. smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom,
d. vaksinasjon, eller
e. forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige 
erstatningsregler.

Når blir bivirkningen en «pasientskade»



Når det gjelder vaksineskader generelt, er utgangspunktet at man har krav på erstatning dersom 
vaksinen mest sannsynlig har forårsaket en skade. Dette er en objektiv regel som gir rett til erstatning 
uavhengig av om det er noe galt med vaksinen eller om det foreligger svikt ved gjennomføringen av 
vaksinasjonen.

Det er den som krever erstatning som i utgangspunktet må bevise at skaden er forårsaket av vaksinen. 
NPE utreder alle kravene kostnadsfritt og innhenter all nødvendig dokumentasjon i den forbindelse.

Skader etter anbefalte og påbudte vaksiner
Når det gjelder vaksiner som er påbudt eller anbefalt etter smittevernloven (pr i dag vaksiner som 
inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, inkludert pandemivaksiner og 
sesonginfluensavaksiner for særlige risikogrupper) er det også her objektivt erstatningsansvar for 
eventuelle skader.

I tillegg gjelder det her en særskilt regel om omvendt bevisbyrde til gunst for skadelidte. Staten må i 
slike saker, for å bli ansvarsfri, sannsynliggjøre at plagene har en annen årsak enn vaksinen. Selv om 
vi har en slik gunstig bevisregel, må vi huske på at vaksinens skadeevne må vurderes og det må 
utredes/avklares om vaksinen faktisk kan ha ført til den skaden søker påberoper seg å ha fått.

Objektiv regel



NRK 22.04.21

Media var tidlig på banen

NPE’s største utfordring, 
helt fra første sak: Er det 
faktisk vaksinen som er 
årsak til de plagene 
erstatningssøkeren 
hevder å ha fått?



Media og kommunikasjon

Stikkord om hva som ligger på npe.no

• Statistikk

• Generell informasjon om saksbehandlingen

• Artikler

• Anonymisert informasjon om saker

• Ofte stilte spørsmål - med svar

• Lenker til andre offentlige etater



Naturlig nok ble det raskt et 
spørsmål i samfunnet om 
hvem som skal være 
ansvarlig, hvis dette 
vaksineringsprosjektet ikke 
går bra:

Klippet fra Faktisk.no, datert 
11.01.2021



Vi bruker ikke pasientskadelovens § 4 om minstetap
Det var våren 2021 kontakt mellom NPE og HOD for å avklare en del spørsmål rundt vaksinen.

Vi fikk orientering om:

• At den norske staten var omfattet av avtaler EU inngikk med produsentene av vaksinen når det gjaldt 
ansvar bruk av vaksinene kunne medføre. I grove trekk gikk avtalene ut på at leverandørene skulle 
holdes skadesløse for det som ikke ble ansett som en produksjonsfeil (de ville bli ansvarlige for brudd på 
«Good Manufactoring Practice»). Avtalene er unntatt offentlighet.

• Spørsmålet om forholdet mellom pasientskadeloven (statens ansvar) og produktansvarsloven 
(legemiddelforsikringen). Regress mot legemiddelforsikringen kunne vært et alternativ. Til orientering så 
behandler NPE krav på vegne av legemiddelforsikringen.

Konklusjonen ble: «…Departementet gir sin tilslutning til at NPE også behandler erstatningskrav på under
10 000 kroner som følge av koronavaksiner, innenfor pasientskadeordningen.»



Bivirkninger - hva må vi «tåle»?

Vårt utgangspunkt:
vi må tåle vanlige 

bivirkninger



Utgangspunktet for vurderingene

Vi vet at veldig mange opplever ubehag etter vaksinering med koronavaksine. De fleste får 
milde og kortvarige bivirkninger som kommer i løpet av de første dagene etter vaksinering, og 
som varer omtrent i 2-3 døgn. Det kan for eksempel være ømhet på stikkstedet, kvalme, 
slapphet, muskelverk, feber osv. Ifølge vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland, er 
disse bivirkningene et uttrykk for at vaksinen faktisk virker. Når reaksjonene er så vanlige og 
forventede, mener vi det blir unaturlig å kalle det en pasientskade. 

Derfor har vi bestemt at søknader som dreier seg om de vanlige og helt kortvarige 
bivirkningene, kan avslås. Begrunnelsen er at slike plager etter vår vurdering ikke er tilstrekkelig 
alvorlige til at de er en pasientskade som gir rett til erstatning. 

Når er vaksinebivirkningen en pasientskade?



Planene for hvordan vi praktisk sett skulle behandle
disse sakene tok form vinteren 2021:

• Vi lagde en «koronavaksinegjeng» i seksjon 2 (seksjonen som behandler vaksinesaker)

• Noen hadde ikke jobbet med vaksinesaker før, mye nytt for mange

• Vi lagde rutiner og hjelpedokumenter fra A til Å, fra arkivregistrering til starten på 

erstatningsberegningsfasen

• Vi leste oss opp på nyheter (og leser stadig nytt) fra FHI og legemiddelverket

• Vi engasjerte Gunnveig Grødeland, UiO

• Vi engasjerte en gruppe sakkyndige

• Vi «drillet» alle i forståelsen av dette temaet

• Vi kontaktet produsentene og hørte om de ville gi oss generelle produsentuttalelser



• Vi var i kontakt med både FHI, legemiddelverket og de andre nordiske 

erstatningsordningene

• Vi forsøker å bruke en del telefon og være rasjonell i tidsbruken

• Vi har laget egne maler og tekster til bruk ved skriving av mandater og vedtak

• Det er viktig at vi har god statistikk, og vi holder ledelsen i NPE og 

kommunikasjonsavdelingen orientert om disse sakene, fordi det er stort  trykk fra media 

og det etterspørres detaljerte opplysninger
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Mottatte saker per måned - vaksinetype
Medieoppslag



Mottatte saker per måned i 2022
Opprettet Pfizer AstraZeneca Moderna Uavklart/ukjent Totalsum
Januar 57 14 23 12 106
Februar 19 3 9 14 45
Mars 26 12 10 5 53
April 15 5 11 9 40
Mai 41 7 10 14 72
Juni 33 4 13 13 63
Juli 8 1 6 10 25
August 10 8 8 14 40
September 19 4 10 15 48
Oktober 6 6 6 19 37
November 1 1 2
Totalsum 234 65 106 126 531



828 saker mottatt per 02.11.22

Vaksinetype Medhold Avslag Avvist/henlagt Ikke avgjort Totalsum Andel
Comirnaty BioNTech 
Pfizer 41 126 19 170 356 43 %

Vaxzevria AstraZeneca 30 71 17 62 180 22 %

Spikevax Moderna 26 36 10 86 158 19 %

Uavklart/ukjent 7 17 110 134 16 %

Totalsum 97 240 63 428 828 100 %



Meldte saker fordelt på kjønn og alder
Alder Kvinne Mann Totalsum
10-19 år 13 12 25
20-29 år 120 64 184
30-39 år 122 59 181
40-49 år 102 59 161
50-59 år 82 52 134
60-69 år 48 36 84
70-79 år 20 16 36
≥80-89 år og 
ukjent 15 8 23
Totalsum 522 306 828

Kjønn:
63 % kvinner
37 % menn



Skadetyper medhold og avslag

Bivirkninger/skade Antall
Perikarditt/myokarditt 25
Hudutslett 15
Blodpropp (trombose/emboli) 10
VITT-syndrom 6
Annen hjertesykdom 4
Menstruasjonsforstyrrelse 4
Smerter i ledd/muskulatur 4
Anafylaktisk sjokk 3
Hodepine 3
Infeksjon/nerveskade pga. stikket 3
Svimmelhet 3
Sykdomsfølelse/slitenhet 3
Annet 14
Totalsum 97

Det kan være flere 
skadetyper i hver 
sak, men dette er 
«hovedskaden».

Bivirkninger/skade Antall
Hodepine 33
Smerter i ledd/muskulatur 31
Sykdomsfølelse/slitenhet 21
Blodpropp (trombose/emboli) 19
Annen hjertesykdom 18
Hjerneslag (blødning/infarkt) 15
Menstruasjonsforstyrrelse 11
Annen smerte 9
Hudutslett 8
Synsforstyrrelse 8
Perikarditt/myokarditt 7
Svimmelhet 7
Annet 53
Totalsum 240

Medhold: 97 Avslag: 240



Vaksinetype Utbetalt pr 02.11.22

AstraZeneca 3 193 000 

Pfizer 651 000

Moderna 174 000

Totalsum 4 018 000

Utbetalinger:
- 63 av 97 medholdssaker 
er ferdig utbetalt.
- I seks saker er beløpet 
påklaget til Helseklage.

Utbetalinger

Dødsfall:
- Medhold for at skaden førte til 

dødsfall i fire saker.
- Avslag for at skaden førte til 

dødsfall i 13 saker. 



Hva spør vi de sakkyndige om?

Mandatene innledes med noe 
generell tekst, som vi har 
utarbeidet etter et
notat vi ba om  fra Gunnveig 
Grødeland.

Vi har utarbeidet egne 
mandater for hhv. 
virusvektorvaksiner og mRNA-
vaksiner.



Generell tekst – ikke pasientskade

Vanlige bivirkninger kan være plagsomt, men at kroppen reagerer på denne 
måten er et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret rustet til å møte det 
viruset vaksinen skal virke mot. De fleste bivirkningene, uavhengig av 
vaksinetype, er kjente og forbigående bivirkninger som hodepine, muskel- og 
leddsmerter, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. 
Disse forventede bivirkningene går hos de fleste vaksinerte over etter få dager.

Slike plager er etter vår vurdering ikke en pasientskade.



Generell tekst - kjente bivirkninger

Kjente bivirkninger i tilknytning til bruk av den vaksinen du har fått 
fremkommer på legemiddelverkets nettside. XX er der omtalt som en kjent 
bivirkning. Selv om en bivirkning er uønsket, vurderes fordelene med 
vaksinen langt høyere. Kjente, kortvarige og forventede bivirkninger er derfor 
innenfor det alle må akseptere. Dette er ikke en pasientskade.



Generell kommentar om kravet til årsakssammenheng

For å ha rett til erstatning må vaksinen kunne være årsak til skaden, og det 
må ikke være andre årsaker som er mer sannsynlige. Det innebærer at en 
sammenheng må kunne forklares med egenskaper ved vaksinen og med 
medisinsk viten. Det må også være tilstrekkelig nærhet i tid mellom 
vaksinasjonen og de første symptomene på bivirkningsskaden.



Tekst fra Vedtak om erstatning

Dette er slik vi vurderer saken i dag, på bakgrunn av de opplysningene 
vi har fått tilgang til. Vi ønsker å presisere at vi nå bare aksepterer å 
dekke de utgiftene som omfattes av dette vedtaket. Dersom du på et 
senere tidspunkt ber om ytterligere erstatning for skader knyttet til 
denne vaksinen, må NPE vurdere spørsmålet om årsakssammenheng 
på nytt. Det innebærer at vi da må utrede saken på et grundig 
medisinsk grunnlag.



Nordisk samarbeid
• Vi er i kontakt med Sverige, Danmark og Finland
• Vi ser på antall vaksinerte, hvilke bivirkninger som meldes, antall erstatningssøknader og andre 

spesielle problemstillinger 
• Alle deler villig av sin kunnskap og erfaring, om sitt saksmateriale og sine faglige vurderinger 
• Vi har grunnleggende like erfaringer og nokså like tall på meldte saker i forhold til 

befolkningsgrunnlaget
• Alle landene har satt inn ekstra resurser for å behandle erstatningskrav
• Vi har noe ulik tilnærming til tidsvinduet og til mulige skadefølger
• De andre landene er nok mer bundet av produktomtalen enn Norge er
• Norge har et noe snillere regelverk mht. bevissituasjonen (kan-regelen)
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