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Gulating lagmannsrett - Dom - LG-2018-41834

Instans Gulating lagmannsrett – Dom
Dato 2018-10-05
Publisert LG-2018-41834
Stikkord Erstatningsrett. Yrkesskadeerstatning. Kjemisk eksponering. Løsemiddelskade. 

Toksisk encefalopati. Yrkesskadeforsikringsloven § 11.
Sammendrag Saken gjelder krav om yrkesskadeerstatning. Arbeidstaker fremmet krav om 

yrkesskadeerstatning for løsemiddelskader han ble påført under arbeid på 
oljeplattform. Lagmannsretten fant, som tingretten, at det ikke var sannsynliggjort 
en sammenheng mellom hans plager med svimmelhet og hans arbeidsforhold på 
Ekofisk. Etter en samlet vurdering av de medisinske materialet var det ikke 
sannsynliggjort at saksøker har toksisk encefalopati. (Sammendrag ved Lovdata.)

Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2017-94582 – Gulating lagmannsrett LG-2018-41834 
(18-041834ASD-GULA/AVD1). Anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet, HR-
2018-2367-U.

Parter A (advokat Svein Erik Drangeid) mot Tryg Forsikring (advokat Jo Gjennestad).
Forfatter Lagdommer Roar Klausen, lagdommer Haakon Meyer og sorenskriver Jørn Ree.
Sist oppdatert 2018-12-14
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Saken gjelder krav om yrkesskadeerstatning.

Tingretten har gitt slik fremstilling av sakens bakgrunn:

***

Saksøker A er født i 1954. Han arbeidet som sjømann og fisker i perioden fra 1971–1976. Fra 1977 til 1997 
arbeidet han på Ekofisk for Conoco Phillips. Han startet som hjelpearbeider, i 1978 ble han kranmekaniker, 
og i 1993 ble han ansatt som senior kranmekaniker. Stillingen som senior kranmekaniker medførte ifølge 
stevningen ca. 70% kontorarbeid og 30% arbeid og inspeksjon. Alt arbeid skjedde fortsatt på 
oljeplattformen.

I forbindelse med arbeidet ble A eksponert for ulike giftige stoffer. Det ble brukt løsemidler bl.a. 
Lectraclean til rengjøring, det var olje og oljedamp i kranenes motorrom, og han ble eksponert for eksos og 
kvikksølv. Eksponering og mulige skader er vurdert av flere medisinske sakkyndige, som retten vil vende 
tilbake til.

I juni 1995 ble A påført en skade i hodet i forbindelse med arbeid hjemme under en fri periode. Skaden 
inntraff ved at A ble truffet i hodet av grabb på minigraver under etablering av en steinmur. Han reiste 
offshore 10 dager etter ulykken. Under flyturen ut fikk han sterke smerter i øret. En dag etter ankomst til 
plattformen blødde han fra øregangen, og ble sendt i land. Han oppsøkte deretter Sentralsykehuset i 
Rogaland for videre undersøkelse.

Den 5. mars 1997 oppsøkte A lege på grunn av svimmelhet og uvelhet. Det beskrives i journalnotat av 
samme dato at han får anfall 2-3 ganger i uken hvor han er kvalm, uvel, svimmel slik at han ikke klarer å 
være oppreist. Det fremgår videre at han ble sendt i land på siste tur offshore, og at forholdene vurderes 
som en sikkerhetsrisiko. Han ble deretter sendt videre til nevrologisk undersøkelse, uten at det ble gjort 
funn.

Den 20. mai 1997 reiste A på ny ut til jobb i Nordsjøen. I følge journalnotat av 26. mai 1997 var han tett i 
ørene og måtte utlikne trykket. Etter hvert opplevde han økende svimmelhet, slik at han ikke klarte å utføre 
sitt arbeid og måtte sendes hjem. Han ble etter dette sykemeldt, og kom aldri tilbake i arbeid på Ekofisk.

A ble undersøkt ved Sentral sykehuset i Rogaland fra juni 1997 for å finne årsaken til helseplagene. 
Nevrologisk undersøkelse viste fortsatt ingen patologisk årsak til plagene. Den 6. juli 1997 ble det 
gjennomført inngrep ved Øre-nese hals avdelingen. Ved kontroll den 24. juli 1997 beskriver A bedring og 
mindre svimmelhet. Han sykemeldes likevel grunnet arbeidets karakter.

Ved ny kontroll på sykehuset 13. august 1997 konkluderes det med at A mest sannsynlig har Meniere, som 
er en sykdom som kan gi svimmelhet.

I journalnotat av 9. november 1997 fremgår det at A er tilbudt kontorjobb som planlegger på land, men at 
han ikke klarer en slik jobb nå. I journalnotat fra sykehuset av 9. januar 1998 opplyses det at A ikke egner 
seg for arbeid offshore, men at han bør forsøke seg med arbeid på land, eventuelt gradvis oppbygging fra 
50% sykemelding.

Forsøk på å få A i arbeid på land lyktes ikke. Ved undersøkelse i mars 1998 beskrives fortsatt svimmelhet 
og slitenhetsfølelse fra Haukeland sykehus. I mai 1998 mistet A legegodkjennelse for arbeid offshore, og 
samme måned ble han oppsagt av Conoco Phillips. Han ble innvilget rehabiliteringspenger ved vedtak fra 
Trygdekontoret av 3. juni 1998, og uførepensjon ved vedtak av 20. januar 1999.

I 2006 ble det gjennomført undersøkelse av A for å vurdere om han var skadet på grunn av kjemisk 
eksponering under arbeid på Ekofisk. Det ble i den forbindelse også foretatt en vurdering fra Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) hvor det konkluderes med at A har mulig lett diffus encefalopati. 
Konklusjonen opprettholdes i spesialisterklæring fra STAMI i 2008, hvor det også uttales at skaden mest 
trolig har sammenheng med hans eksponering i arbeid. Den medisinske invaliditeten settes der til 15-25%. 
NAV innhentet spesialisterklæring fra dr. Nessler, som konkluderte med samme diagnose og uførhetsgrad, 
men samtidig tilkjennega at han fant det mindre sannsynlig at det var en sammenheng mellom kjemisk 
eksponering under arbeid og As svimmelhet. Det ble også foretatt ytterligere undersøkelser, før NAV ved 
vedtak av 18. mars 2009 innvilget mènerstatning for yrkessykdom med invaliditetsgrad på mellom 15-24%.
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Conoco Phillips hadde tegnet yrkesskadeforsikring for A hos Tryg Forsikring NUF (heretter Tryg), for 
deler av arbeidsperioden. Tryg fikk i 2009 utarbeidet en medisinsk vurdering av A fra spesialist i 
arbeidsmedisin Tor Norseth. Norseth konkluderte med at det ikke kunne konstateres at A hadde noen skade 
eller sykdom som skyldtes kjemisk påvirkning.

Conoco Phillips hadde benyttet andre forsikringsgivere i deler av As ansettelsestid. A hadde ulike andre 
medisinske plager. Det var dermed nødvendig å fordele ansvarsperioden og konstateringstidspunkt mellom 
forsikringsselskapene jfr. yrkesskadeforsikringsloven (yfl) § 5. Ved brev av 8. april 2010 konstaterte adv. 
Børre Lid på vegne av Yrkesskadeforsikringsforeningen at Tryg var ansvarlig for svimmelhet, som var 
konstatert i dette selskapets forsikringsperiode jfr. yfl. § 5, mens Gjensidige var ansvarlig for mulig lett 
encefalopati. Dette ble senere presisert slik at svimmelhet som del av encefalopati, ble ansett konstatert i 
Trygs periode.

Gjensidige utbetalte i 2010 ménerstatning under yrkesskadeforsikring til A for lett encefalopati påført under 
arbeid for Conoco Phillips. Vesta har utbetalt ulykkes erstatning etter gravemaskinulykken i 1995, basert på 
at A der ble påført 35% medisinsk invaliditet. Denne erstatningen har ingen sammenheng med 
yrkesskadeforsikringen.

Tryg nektet bl.a. på bakgrunn av dr. Norseths erklæring å utbetale yrkesskadeerstatning. Det har vært en 
lengre dialog mellom partene og flere medisinske vurderinger av A.

Retten vil komme tilbake til disse i den grad de er av betydning for saken.

Partene kom ikke til enighet. Den 7. juni 2017 tok A ut stevning for Stavanger tingrett mot Tryg, med krav 
om mènerstatning og erstatning for tapt arbeidsinntekt. Det er inngitt tilsvar og partene har utvekslet flere 
prosesskriv. Retten oppnevnte dr. Karl Færden som sakkyndig etter begjæring fra A. Hovedforhandling ble 
avholdt 8. til 10. januar 2018. Dr. Færden har avgitt en skriftlig erklæring, og avga forklaring som 
sakkyndig, det ble ført 4 vitner og 5 partsoppnevnt sakkyndige. I tillegg ble det foretatt slik dokumentasjon 
som fremgår av rettsboken.

***

Stavanger tingrett avsa 25. januar 2018 dom med slik domsslutning:
1. Tryg Forsikring NUF frifinnes.
2. Hver av partene bærer egne omkostninger med saken.

A har anket dommen til lagmannsretten. Ankeforhandling ble holdt i Stavanger 10. – 12. september 2018. A 
forklarte seg, og lagmannsretten mottok forklaring fra 11 vitner. Det ble for øvrig foretatt slik dokumentasjon 
som fremgår av rettsboken.

Om hva partene gjorde gjeldende for tingretten vises til tingrettsdommen.

Partenes påstander og påstandsgrunnlag i hovedtrekk

Den ankende part, A, har nedlagt slik påstand:
1. Tryg Forsikring NUF dømmes til å betale menerstatning fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 

24.812, innen 14 dager fra dommens forkynnelse.
2. Tryg Forsikring NUF dømmes til å betale erstatning for lidt arbeidsinntekt fastsatt etter rettens skjønn, 

begrenset oppad til kr 6.058.995 med tillegg av renter for forsinket betaling av kr 1.090.337 fra den 
17.2.2008 og til betaling skjer, av kr 177.155 fra den 1.7.2008 og til betaling skjer, av kr 185.445 fra den 
1.7.2009 og til betaling skjer, av kr 190.624 fra den 1.7.2010 og til betaling skjer, av kr 198.234 fra den 
1.7.2011 og til betaling skjer, av kr 203.302 fra den 1.7.2012 og til betaling skjer, av kr 208.674 fra den 
1.7.2013 og til betaling skjer, av kr 216.154 fra den 1.7.2014 og til betaling skjer, av kr 216.213 fra den 
1.7.2015 og til betaling skjer, av kr 209.356 fra den 1.7.2016 til betaling skjer og av kr 212.388 fra den 
1.7.2017, innen 14 dager fra dommens forkynnelse.

3. Tryg Forsikring NUF dømmes til å betale grunnerstatning etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 
421.353, innen 14 dager fra dommens forkynnelse.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A75
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A75


Utskrift fra Lovdata - 28.08.2020 10:45

 
LG-2018-41834

Side 4

4. Tryg Forsikring NUF dømmes til å betale kostnader til juridisk bistand før stevning med kr 170.779 med 
tillegg av forsinkelsesrenter etter lovens sats av kr 18.093 fra den 10.8.2013 og til betaling skjer, av kr 
60.562 fra den 4.8.2014 og til betaling skjer, av kr 6.562 fra den 8.2.2015 og til betaling skjer, av kr 4.125 
fr den +1.9.2016 og til betaling skjer, av kr 10.625 fra den 9.2.2017 og til betaling skjer og av kr 70.812 
fra den 2.7.2017 og til betaling skjer, innen 14 dager fra dommens forkynnelse.

5. Tryg Forsikring NUF dømmes til å betale saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Vilkårene for erstatning er til stede. Tryg er ansvarlig for As økonomiske tap, samt menerstatning grunnet 
yrkessykdom i form av toksisk encefalopati/løsemiddelskade.

I henhold til yrkesskadeforsikringslovens § 3 første ledd annet punktum, gjelder et objektivt ansvar for 
forsikringsselskapet.

Etter samme lov § 11 første ledd litra b dekkes sykdom som i medhold av folketrygdlovens § 13-4 annet ledd er 
likestilt med yrkessykdom. I listeforskriften av 11. mars 1997 nr. 220, fremkommer i § 1 bokstav a at sykdom 
som skyldes forgiftning eller kjemisk påvirkning, er yrkessykdommer som er likestilt med yrkesskade.

Ved yrkessykdommer gjelder i utgangspunktet de alminnelige regler for årsakssammenheng og 
bevisvurderinger som i erstatningsretten forøvrig. Skadelidte har bevisbyrden for at vilkårene for erstatning er 
til stede. Dersom skadelidte har blitt arbeidsufør på grunn av yrkessykdommen, vil forsikringsselskapet ha 
bevisbyrden for at han uansett ville blitt arbeidsufør grunnet annen sykdom eller skade. Mer enn 
sannsynlighetsovervekt kreves ikke for noen av disse bevistemaene.

A har subjektive symptomer knyttet til svikt i nærhukommelse, konsentrasjonssvikt, 
overfølsomhet/svimmelhet, uttalt tretthet mv. – et sykdomsbilde som er forenlig med toksisk 
encefalopati/løsemiddelskade.

Hans kognitive svikt er bekreftet ved to nevropsykologiske undersøkelser fra henholdsvis 2007 og 2013. For 
tingretten redegjorde nevropsykolog for at det ikke hadde skjedd en progrediering av sykdomsbildet fra den 
første undersøkelsen.

As økte trettbarhet, overfølsomhet for løsemidler, svimmelhet/svimmelhetsanfall er subjektive symptomer som 
ikke kan bekreftes ved objektive funn, heller ikke ved nevropsykologisk undersøkelse. Funnene er imidlertid 
forenlig med løsemiddelskade.

Hans sykdomsbilde skyldes eksponering for løsemidler og kjemikalier i arbeidslivet.

A har vært eksponert for løsemidler og kjemikalier i en periode på samlet cirka 22 år – derunder som 
hjelpearbeider, kranmekaniker og senior kranmekaniker på Ekofisk i 20 år. I arbeidet har han vært mye 
eksponert, både ved utførelsen av arbeidet og bakgrunnseksponering på plattformene. I arbeidet har han brukt 
mye særlige toksiske løsemidler, blant annet trikloretylen og trikloretan.

Det mangler objektive måleresultater som kan dokumentere den løsemiddeldamp A har vært utsatt for på 
Ekofisk. Det er arbeidsgiver som er nærmest til å sikre slike bevis. Tryg må i denne sammenheng identifiseres 
med arbeidsgiver.

Det foreligger ikke andre sykdommer eller årsaker som kan forklare hans encefalopati. Det er mest nærliggende 
at hans eksponering for løsemidler har forårsaket hans encefalopati, jfr. Rt-1992-70.

I tingrettsdommen ble det lagt til grunn at As overfølsomhet for løsemidler var forenlig med MCS, som ikke 
var en godkjent sykdomsdiagnose og derfor ikke kunne godkjennes som yrkessykdom. Det ble ikke lagt vekt på 
trygderettspraksis, med den begrunnelse at denne praksis var sprikende.

A hadde ervervet løsemiddelskade da han ble sykmeldt i 1997, og han fikk da overfølsomhetsreaksjoner med 
kvalme og svimmelhet som medførte at han ble sendt på land. Hans sykdomsbilde har sammenheng med 
løsemiddelskade, og langvarig og sterk eksponering for løsemidler.

I trygderettspraksis er MCS ikke godkjent sykdomsdiagnose, typisk ved inneklimasykdommer. Overfølsomhet, 
eventuelt MCS godkjennes imidlertid i henhold til fast trygderettsprakis som en del av løsemiddelskaden ved 
langvarig og sterk eksponering for løsemiddelskade med utgangspunkt i prinsippkjennelsen i TRR-1998-3972. 
Denne kjennelsen bygget på oppfatning fra flere tunge fagmiljøer.

NAV har godkjent As toksiske encefalopati/løsemiddelskade som yrkessykdom. Han er innvilget uføretrygd for 
100% ervervsuførhet som i sin helhet er ansett å ha sammenheng med yrkessykdommen.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A73
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-4
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/trr-1998-3972
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Erstatningsutmåling ved yrkesskadeforsikring bygger på forskrifter om standardisert erstatning ved yrkesskade 
av 21. desember 1990 nr. 1027, jfr. yrkesskadeforsikringsloven § 13. Partene er enige om 
erstatningsberegningen.

Tryg har subsidiært gjort gjeldende at kun deler av hans arbeidsuførhet har sammenheng med yrkessykdom. 
Men de aller fleste som erverver løsemiddelskade faller ut av arbeidslivet, slik også A har gjort. Det er ikke 
grunnlag for Trygs subsidiære anførsel.

Ankemotparten, Tryg Forsikring, har nedlagt slik påstand:
1. Anken forkastes.
2. Tryg Forsikring NUF tilkjennes saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Vedrørende spørsmålet om det foreligger en yrkessykdom:

Det er to mulige grunnlag for at A sine balanseproblemer, samt hans ervervshemmende plager med 
svimmelhet, kan godkjennes som yrkessykdom.

Det ene mulige grunnlaget er at A er påført en toksisk encefalopati (løsemiddelskade), og at hans plager med 
balanse og svimmelhet inngår som en del av denne sykdommen. Det kan legges til grunn at toksisk encefalopati 
er en sykdom som omfattes av yrkessykdomsforskriftens [FOR-1997-03-11-220 § 1] bokstav A om sykdommer 
som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.

Basert på bevissituasjonen, anføres at A ikke har sannsynliggjort at han er påført en løsemiddelskade.

Hvis lagmannsretten skulle konkludere med at A er påført en løsemiddelskade, så er det ikke tilstrekkelige 
bevismessige holdepunkter for å inkludere A sine plager med balanse og svimmelhet i dette sykdomsbildet. 
Disse plagene kan dermed uansett ikke anses som en del av en eventuell løsemiddelskade.

Dersom lagmannsretten skulle komme til at A er påført en løsemiddelskade, samt at hans plager med 
svimmelhet inngår som en del av dette sykdomsbildet, vil Tryg vil være ansvarlig 
yrkesskadeforsikringsselskap. Hvis lagmannsretten eksempelvis skulle komme til at A er påført en 
løsemiddelskade, men at hans plager med svimmelhet ikke er en del av denne sykdommen, vil Gjensidige være 
ansvarlig selskap for løsemiddelskaden, jfr. yrkesskadeforsikringsloven § 5 annet ledd.

Det andre mulige grunnlaget er at A sine plager med balanse og svimmelhet vurderes som en egen sykdom som 
gir grunnlag for godkjennelse etter yrkessykdomsforskriften [FOR-1997-03-11-220 § 1] bokstav a, eventuelt 
etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c.

Basert på bevisførselen, fremstår det som usikkert hva A sine plager med balanse og svimmelhet skyldes. En 
mulighet er at hans ervervshemmende plager med svimmelhet skyldes MCS (kjemisk intoleranse). MCS er ikke 
er en «sykdom» som kan gi grunnlag for godkjennelse som yrkessykdom.

Som følge av at A ikke har sannsynliggjort at plagene med balanse og svimmelhet er en del av en «sykdom» 
som kan gi rett til yrkesskadedekning, verken som såkalt listesykdom etter yrkessykdomsforskriften [FOR-
1997-03-11-220 § 1] bokstav A eller etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c, vil plagene heller ikke 
kunne godkjennes som yrkessykdom under dette grunnlaget.

Vedrørende årsaker til ervervsmessig uførhet:

I det alt vesentlige var det A sine plager med svimmelhet som forårsaket at han måtte slutte i sin jobb offshore, 
og at han i 1999 fikk innvilget 100% uførepensjon fra NAV.

Det symptombildet som er typisk for løsemiddelskade omtales ikke i legejournaler før i 2006, altså 7 år etter at 
A gikk over på uførepensjon. Det symptombildet som er typisk for løsemiddelskade er også i svært liten grad 
omtalt ved de mange konsultasjonene som A har hatt hos sin primærlege i periodene før og etter at han gikk 
over på uførepensjon. Følgelig må det legges til grunn at dette symptombildet har hatt ingen eller uvesentlig 
betydning for A sitt bortfall fra arbeidslivet.

Vedrørende erstatningsutmåling:

Hvis lagmannsretten kommer til at A sine plager med svimmelhet og balanse skal godkjennes som 
yrkessykdom, bestrides omfanget av det fremsatte erstatningskravet. Det erstatningsmessige inntektstapet kan 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1990-12-21-1027
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A75
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
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passende fastsettes til 50% av det totale inntektstapet. Da basert på at det foreligger faktisk og rettslig 
årsakssammenheng mellom yrkessykdommen og 50% av A sitt totale inntektstap. Det resterende kan Tryg ikke 
holdes ansvarlig for.

Lagmannsrettens vurdering:
Lagmannsretten har kommet til at anken forkastes.

Basert på bevisførselen for lagmannsretten, er det på det rene at tingrettens saksfremstilling, som gjengitt 
ovenfor, i det alt vesentlige er dekkende for sakens bakgrunn. Partene har heller ikke påvist noen feil i denne. 
Saksfremstillingen legges dermed til grunn, men den vil bli supplert på noen punkter.

Bevissituasjonen er på de fleste punkter den samme for lagmannsretten som den var for tingretten. Det er 
tilkommet noe ny dokumentasjon, som i nødvendig utstrekning gjennomgås nedenfor. Lagmannsretten har 
funnet det hensiktsmessig å gjengi tingrettens vurdering, særlig ettersom vurderingen siterer en del medisinsk 
dokumentasjon som lagmannsretten vil komme tilbake til i nødvendig utstrekning.

Tingrettens vurdering er slik:

***

A har vært ute av arbeidslivet siden 1997, og uføretrygdet fra 1999. Partene er enige om at svimmelheten er 
en vesentlig del av årsaken til dette.

Det fremgår av yfl § 11 bokstav b, at yrkesskadeforsikringen skal dekke skade eller sykdom som i medhold 
av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade. Folketrygdloven § 13-4 henviser til forskrift om 
yrkessykdommer av 11.3.1997 nr. 220 for angivelse av hvilke sykdommer som omfattes. I forskriftens § 1 
bokstav a, fremgår at «sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning» er omfattet. 
Følgelig vil slike sykdommer være dekket av yrkesskadeforsikringen.

A har prinsipalt anført at svimmelheten er en del av encefalopati forårsaket ved kjemisk eksponering under 
arbeid. Tryg er enig i at A i et slikt tilfelle vil ha rett til yrkesskadeerstatning, ettersom toksisk encefalopati 
anses som løsemiddelskade og er omfattet av listeforskriftens § 1 bokstav a. Tryg har også erkjent at 
selskapet i et slikt tilfelle vil være riktig adressat for kravet.

A har bevisbyrden for at han er påført en yrkessykdom som dekkes av Trygs forsikring. Begge parter har 
fremholdt betydningen av begivenhetsnære bevis ved den bevisvurdering som må foretas. Retten er enig i 
dette og viser til Rt-1998-1565. Avgjørelsen gir veiledning både ved vurderingen av de ulike bevis og for 
forholdet mellom rettsoppnevnt sakkyndig og de partsoppnevnte sakkyndige. Retten legger denne til grunn, 
men vil samtidig understreke at ingen av de partsoppnevnte sakkyndige som har uttalt seg i saken har 
særlige bindinger til noen av partene.

A har som beskrevet foran fått erstatning for lett encefalopati, forårsaket ved kjemisk eksponering. Den 
rettsoppnevnte sakkyndige dr. Karl Færden har i sin skriftlige erklæring av 29.11.2017 vurdert spørsmålet 
om løsemiddelskade og encefalopati på følgende måte:

«Konklusion:

Basert på at en bedømmer det som usikkert om eksponeringen for løsemidler har vært såpass 
omfattende at det tilsvarer «10-års-regelen» (jfr. Mikkelsen 1988), at de nevrospykologiske funn ved 
Bast-Pettersen i 2007 var relativt beskjedne og at det er usikkert om utviklingstiden mellom den 
påberopte skadelige yrkespåvirkningen og skadelidtes sykdomstegn er i samsvar med hva som er 
medisinsk anerkjent, bedømmer en det som usikkert om skadelidte har en løsemiddelbetinget toksisk 
encephalopati.

Videre er det reist tvil om grunnlaget for «10-års regelen» i en litteraturgjennomgang i regi Statens 
arbeidsmiljøinstitutt i 2013. En fant også at funnene på de nevropsykologiske testene var beskjedne, 
selv i de høyest eksponerte gruppene.

Sannsynligheten for at A har ervervet en løsemiddelskade i form av toksisk encefalopati bedømmes som 
usikkert. Basert på mandatet bedømmer en sannsynligheten for årsakssammenheng som mindre enn 
50%.»

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-4
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-4
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1998-1565
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Ved sin forklaring for retten har dr. Færden understreket den usikkerhet som er tilkjennegitt i den skriftlige 
erklæringen, men fremholdt at han etter å ha overvært hovedforhandling har endret konklusjonen. Han 
mener nå at det er mer enn 50% sannsynlighet for at A er påført en løsemiddelskade i form av toksisk 
encefalopati.

Dr. Færden har videre vurdert spørsmålet om svimmelheten er en del av As sykdomsbilde ved toksisk 
encefalopati, og spørsmålet om medisinsk invaliditet på følgende måte i den skriftlige erklæringen:

«Om svimmelhet. balanseproblemer og kjemiske intoleranse er en del av hans sykdomsbilde som ved 
toksisk encephalopathi.

I et europeisk konsensusdokumentet fra 201-2 «Chronic solvent-induced encephalopathy: European 
consensus of neuropsychological assessment. Characteristics and guidelines» er svimmelhet, 
balanseproblemer og kjemisk intoleranse ikke nevnt som en del av et nevropsykologisk sykdomsbilde 
ved løsemiddelbetinget encephalopati (1).

Spesialist i ØNH-sykdommer dr. Otto lnge Molvær skriver i et brev til skadelidte d. 10.06.2017:

«Ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære lidinger på Haukeland universitetssjukehus 
(HUS) blir det ført oppdaterte diagnoselister i eit digitalt pasientregister. Ut fra dette kan ein koble 
symptom mot diagnosar. At pasienter med encefalopati ofte er svimle, er ein vanleg observasjon. 
Det kan dreie seg om karakteristisk vestibulær vertigo med balanseproblem, eller meir 
ukarakteristisk svimling, som i engelsk faglitteratur blir kalla «dizziness».»

Dr. Molvær viser til litteratur rundt emnet, men undertegnede kan ikke se at noen av disse 
publikasjonene refererer til måten plagene med svimmelhet opptrer på hos skadelidte, dvs. i 
forbindelse med eksponering for luktsterke agens. Skadelidte har ikke svimmelhetsanfall om han 
unngår eksponering som kan utløse anfallene.

Kjemisk intoleranse er ikke uvanlig å se hos pasienter vi utreder ved vår avdeling og som har hatt 
langvarig og sterk kontakt med luktsterke kjemiske substanser. Det kan være personer som arbeider 
som frisører, innen kjemisk industri, malere, lakkerere eller plastbåtarbeidere uten at de nødvendigvis 
har hatt kontakt med organiske løsemidler. De mest vanlige symptomene er sentralnervøse symptomer 
slik som hodepine, svimmelhet, utmattelse, nedsatt konsentrasjon/hukommelse og tretthet, psykologiske 
symptomer slik som depressive symptomer, angst, panikk og økt irritabilitet samt organassosierte 
symptomer slik som for eksempel symptomer fra øyne og luftveier i form av tørrhet i slimhinner, heshet 
og opplevelse av ikke å få nok luft (4).

Symptomene ved kjemisk intoleranse kan være svært plagsomme. Vanligvis bedres tilstanden over tid. 
For noen kan plagene bli invalidiserende (4).

Kjemisk intoleranse betegnes i dag vanligvis som «Helseplager tilskrevet miljøfaktorer» oversatt fra 
det engelske «ldiopatic environmental intolerance» (4). Under begrepet kjemisk intoleranse ligger også 
betegnelsen «Multippel kjemisk overfølsomhet» {MCS) samt betegnelsen «helseplager tilskrevet lukt» 
når luktproblemet er lukt fra kjemikalier.

En har ikke funnet belegg i litteraturen for at kjemisk intoleranse kan forklares ved toksikologiske 
mekanismer (5).

Mb Menieres

Skadelidte har etter min bedømmelse ikke Mb Menieres, jfr notat til ØNH-lege dr. Birger Kristiansen d. 
10.02.20L4 og notat til ØNH-lege dr. Fredrik Kragerud Goplen d. 9.05.2014.

Fritidsulvkke

Det er to ulykker i sykehistorien.
1. Han forteller at en travhest skar ut og han falt av sulkyen, noe som medførte at han sluttet å kjøre 

travhester. Han angir ingen hodeskade ved dette uhellet, kun skrubbsår.
2. Hodetraume, skadedato d. 17.06.L995. En grabb fra en traktorgraver traff mot venstre del av 

hodet til skadelidte. Både vurderinger fra nevrologer og ØNH-leger tyder etter min bedømmelse 
på at nåværende lidelse ikke kan knyttes til denne hendelsen.

Konklusion:
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Skadelidte har etter min bedømmelse mest sannsynlig utviklet kjemisk intoleranse for lukt. MCS er en 
annen betegnelse som er brukt for denne tilstanden. En bedømmer at det ikke er sannsynliggjort at 
kjemisk intoleranse er en del av sykdomsbildet ved toksisk encephalopti. En bedømmer at Mb Menieres 
og fritidsulykke ikke kan forklare skadelidtes nåværende sykdomsbilde.»

«VURDERING AV MEDISINSK INVALIDITET

Sannsynligheten for at A har ervervet en løsemiddelskade i form av toksisk encefalopati bedømmes som 
usikkert. Basert på mandatet bedømmer en sannsynligheten for årsakssammenheng som mindre enn 5o 
%. Av dette bedømmer en den varige medisinsk invaliditeten knyttet til spørsmålet om løsemiddelskade 
til null %.

Nevropsykolog Maroni finner i 2013 at skadelidte har betydelig flere og mer uttalte utfall enn ved 
undersøkelsen til nevropsykolog Bast-Pettersen i 2007. Dette begrunner Maroni bl.a. i at han har brukt 
et mere omfattende testbatteri enn Bast-Pettersen. Opp mot dette skal en ha i mente at det ikke er 
forventet at en hjerneorganisk skade skal øke på etter opphør av eksponering. Hvis så finnes ved en 
gjentatt nevropsykologisk undersøkelse, må en overveie annen årsak enn toksisk påvirkning av hjernen, 
jfr. van Valen 2012 (l).

En bedømmer skadelidtes situasjonsbestemte svimmelhet som utløst av kontakt med luktsterke agens 
under arbeid offshore. Han angir at svimmelhetsanfallene er nå nesten vekk. Dette skyldes at han 
unngår situasjoner som utløser svimmelhetsanfall. Lidelsen vil derfor etter min bedømmelse kun gi en 
beskjeden grad av varig medisinsk invaliditet. Skadelidtes svimmelhet bedømmes å tilhøre 
lnvaliditetstabellens pkt L.5.1 «kronisk svimmelhet uten objektive funn». Den varige yrkesbetingete 
medisinske invaliditeten settes skjønnsmessig til 5%.»

Denne del vurderingen og konklusjonen ble opprettholdt under Dr. Færdens forklaring som sakkyndig, men 
slik at det også på disse punkt ble tilkjennegitt usikkerhet.

Tilsvarende spørsmål, men uten et like klart mandat er vurdert av andre sakkyndig, før saksanlegg.

Overlege nevrolog Ernst Georg Nessler konkluderte i 2008 etter oppdrag fra NAV med at det var mindre 
sannsynlig at det var noen sammenheng mellom eksponering for løsemidler og skjelving og ustøhet, men at 
det forelå en løsemiddelbetinget encefalopati. Konklusjonen ble opprettholdt ved fornyet vurdering i 2011.

STAMI har konkludert på samme måte som dr. Nessler først ved spesialist erklæring i 2008, og deretter 
ved fornyet yrkesmedisinsk vurdering (udatert). Forskningssjef dr. med Marit Skogstad fra STAMI ga også 
forklaring for retten som partoppnevnt sakkyndig. Hun ga da uttrykk for at hun fant det lite sannsynlig at 
svimmelheten var en del encefalopati, og at hun også betvilte om det i det hele tatt var grunnlag for 
encefalopati diagnosen som tidligere var stilt av STAMI. Ved nevropsykologisk undersøkelse fra STAMI i 
2007 ble det konkludert med at det kunne foreligge lett diffus encefalopati.

Professor emeritus dr. med. Tor Norseth konkluderte i erklæring utarbeidet til Vesta i 2009 med at det ikke 
forelå noen sykdom som skyldtes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning 
(encefalopati/løsemiddelskade), og at A heller ikke hadde vært tilstrekkelig eksponert til å utvikle slike 
skader/sykdommer. Trygs rådgivende lege nevrolog Ruud konkluderte i samme retning ved uttalelse avgitt 
i 2016.

Ved nevropsykologisk spesialisterklæring utarbeidet i 2013 av nevropsykolog Maroni ved Skagen 
nevropsykologiske klinikk ble det funnet større avvik/funksjonsnedsettelse enn ved STAMI's 
nevropsykologiske undersøkelse i 2007, og konkludert med at det forelå mer omfattende hjerneorganisk 
skade som følge av kjemisk påvirkning.

Det er innhentet flere andre undersøkelser av As helseplager, men de nevnte fremstår som mest relevante 
for de forhold retten skal vurdere.

Partene er som nevnt enige om at A vil være berettiget yrkesskadeerstatning fra Tryg dersom han er påført 
encefalopati, og svimmelheten anses som en følge av denne. Det er dermed to spørsmål som må vurderes. 
For det første om han er påført toksisk encefalopati. Dernest om det er toksisk encefalopati som har medført 
svimmelheten som brakte A ut av arbeidslivet. Det knytter seg tvil til begge forhold. Det er dermed den 
samlede vekt av bevis tvil på hvert enkelt punkt, som er avgjørende jfr. Lødrup Lærebok i erstatningsrett 
(4. utgave) s. 325 og Rt-1974-1160.

https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1974-1160
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Årsaksforholdet mellom As plager og hans arbeidsmiljø frem til 1997 er som det fremgår foran gjort til 
gjenstand for omfattende sakkyndige vurderinger. Retten må legge vekt på disse, i tillegg til den 
rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger. Det gjelder i særlig grad vurderingene fra STAMI, som er svært 
omfattende. STAMI og de andre partoppnevnte sakkyndige i saken har en selvstendig faglig stilling og 
tyngde, som medfører at vanlige reservasjoner i forhold til partsoppnevnte sakkyndige får mindre vekt, jfr. 
Rt-1998-1565.

Ved rettens bevisbedømmelse er det av sentral betydning at ingen av de sakkyndige som har undersøkt A 
eller vurdert saken konkret, har gjort funn som underbygger en årsakssammenheng mellom arbeidsmiljø, 
og svimmelhet. I flere erklæringer åpnes det som gjengitt foran for at A er påført toksisk encefalopati. 
Diagnosen fremstår imidlertid som usikker på grunn av uenigheten mellom de sakkyndige, mangelen på 
klare funn, og den lange tiden det gikk fra sykdommen debuterte til diagnosen ble stilt. I tillegg har både 
den rettsoppnevnte sakkyndige og andre sakkyndige gitt uttrykk for usikkerhet.

Nevropsykolog Maronis funn er det som i størst grad styrker As anførsler, ettersom han finner mer uttalte 
plager, og en klarere sammenheng med arbeidsmiljøet enn de andre sakkyndige. Hans undersøkelse er 
imidlertid problematisk ved at den kommer nesten 10 år etter at arbeidsforholdet ble avsluttet. Alle 
sakkyndige er enige om at skadene ikke vil fortsette å utvikle seg etter at eksponeringen har opphørt. 
STAMI har derfor fortolket Maronis funn som en indikasjon på at det ikke foreligger toksisk encefalopati, 
ettersom en slik skadeårsak ikke vil være forenlig med økende plager. Den rettsoppnevnte sakkyndige dr. 
Færden har gitt uttrykk for at Maronis funn kan være en følge av et bedre og mer omfattende testapparat 
enn ved STAMIs undersøkelse i 2007. Retten kan dermed ikke legge til grunn at Maronis funn i seg selv 
taler mot toksisk encefalopati. Det står likevel tilbake at andre sakkyndige har vurdert dette annerledes, og 
at Maroni ikke kan påvise en sammenheng mellom encefalopati og svimmelhet. Heller ikke den 
rettsoppnevnte sakkyndige har funnet en slik sammenheng sannsynliggjort.

Manglene på sammenheng mellom arbeidsmiljøet og svimmelheten styrkes også av de begivenhetsnære 
bevis. Det ble gjennomført årlige helsekontroller av A på Ekofisk av lege. Ingen av disse inneholder 
indikasjoner på løsemiddelskade eller skadelig eksponering for kjemikalier. Svimmelheten debuterer ifølge 
legejournalen først i forbindelse med gravemaskin ulykken i 1995. Før det har det kun vært tale om 
svimmelhet i forbindelse med arbeid i høyden. Når svimmelheten utviklet seg til å bli et problem i 1997, 
settes denne i sammenheng med 1995 ulykken eller sykdom (Meniere). De siste årene av sin yrkeskarriere 
hadde A en ledende stilling, som medførte mindre eksponering for kjemikalier, enn tidligere, selv om han 
fortsatt var eksponert.

Først i 2006 synes det å bli pekt i retning av at svimmelheten er en følge av kjemisk eksponering i arbeid. 
Det kan være mange årsaker til at det ikke er ikke er tilkjennegitt eller sett noen sammenheng mellom 
svimmelheten og arbeidsmiljøet tidligere. A ble imidlertid undergitt en grundig undersøkelse og vurdering 
før uføretrygd ble innvilget, uten at det ble funnet noen sammenheng mellom hans svimmelhet og 
arbeidsmiljøet. Det taler mot at det foreligger en slik sammenheng.

Det er som gjennomgått foran heller ikke fremkommet noe ved de omfattende undersøkelser som er foretatt 
deretter, og frem mot behandling av saken i retten som kan sannsynliggjøre at As svimmelhet er en følge av 
toksisk encefalopati. Retten må derfor legge til grunn at det ikke er sannsynliggjort en slik sammenheng.

A har subsidiært anført at han er påført MCS, gjennom sitt arbeid, og at dette omfattes av Trygs forsikring. 
Yrkesskadeforsikringen skal i medhold av yfl. § 11 bokstav c, også dekke «annen skade eller sykdom, 
dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser». Det anføres at MCS 
omfattes at dette alternativet om det ikke er omfattet av yfl. § 11 bokstav b jfr. listeforskriften [FOR-1997-
03-11-220] § 1 bokstav a. Begge alternativer er påberopt som subsidiært grunnlag for ansvar. Tryg har 
fremholdt at MCS ikke gir rett til dekning under yrkesskadeforsikringen, verken i medhold av § 11 bokstav 
b eller bokstav c.

Den rettsoppnevnte sakkyndige har som det fremgår av gjengivelsen av hans skriftlige erklæring foran, 
funnet at A er påført MCS, og at svimmelheten må anses som en følge av denne tilstanden. Spørsmålet er i 
mindre grad vurdert av andre sakkyndige, men STAMI har uttrykt seg kritisk til dette, både i skriftlig 
erklæring av 11.8.2016, og ved forskningssjef Skogstads forklaring for retten.

MCS er ikke en medisinsk akseptert og veldefinert sykdom. Tilstanden er beskrevet på følgende måte av 
professor Norseth i erklæringen inntatt i Rt-2000-620:

https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-1998-1565
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/rt-2000-620
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«Begrepet Multiple chemical sensitivity (MCS) benyttes av mange for å beskrive et symptomkompleks 
hos individer som har mange ukarakteristiske symptomer fra mange organsystemer, men der objektive 
funn mangler, og symptomene ikke kan forklares ut fra rådende biomedisinske paradigmer. MCS 
tilfredsstiller ikke de algoritmiske krav til en medisinsk diagnose og er heller ikke godtatt som en 
diagnose i medisinen. ...

...

Uspesifikke symptomer fra flere organsystemer uten en vitenskapelig basert biomedisinsk modell – av 
noen betegnet som Multiple chemical sensitivity – hører til gruppen Kulturelle sykdommer der 
somatisering som mestringsstrategi har en avgjørende betydning. Mange pasienter med slike 
symptomer har tidligere psykisk sykdom eller psykologiske avvik i sykehistorien og/eller en psykisk 
avvikende premorbid personlighet. Andre faktorer som sykerolle, vanskelige familieforhold i tillegg til 
kulturelle og sosiale forhold har også betydning. Man kan heller ikke se bort fra at de somatiske 
symptomer maskerer et depressivt stemningsleie og derved maskerer en psykisk lidelse. ...»

I samme avgjørelse er også følgende erklæring fra professor Dybing inntatt:

«...Fenomenet MCS har vært grundig belyst av International Programme on Chemical Safety (IPCS, 
1996), det mest autoritative internasjonale organ vedrørende vurdering av helseeffekter av kjemikalier. 
IPCS konkluderer med at det finnes pasienter som klager over forskjellige former for overfølsomhet 
knyttet til omgivelsene, men overfølsomheten kan ikke forklares. Det erkjennes at disse pasientene har 
plager og at de behøver medfølelse og profesjonell hjelp. IPCS anbefaler at begrepet MCS bør opphøre 
fordi det gir inntrykk av at det finnes en årsakssammenheng mellom kjemisk eksponering og tilstanden, 
noe som det ikke er grunnlag for. Selv om det er fremlagt flere definisjoner på det som har vært 
beskrevet som MCS, kan tilstanden ikke ses på som en klinisk definert sykdom. Det finnes verken noen 
aksepterte teorier for bakenforliggende mekanismer eller noen underbygde kliniske kriterier for 
diagnose. En sammenheng mellom eksponeringer og symptomer er ikke bevist.»

I NOU 2008:11 er det klart gitt uttrykk for at MCS ikke kan medtas på yrkessykdomslisten 
(listeforskriften). Trygderetten har dels godkjent og dels nektet å godkjenne MCS som yrkessykdom. 
Retten kan dermed ikke tillegge praksis fra Trygderetten særlig vekt.

MCS kan slik det fremgår av det siterte ikke anses som en yrkessykdom i medisinsk forstand. 
Sammenhengen mellom tilstanden og eksponering i arbeidsmiljøet er heller ikke klar. Listeforskriften § 1 
bokstav a, gir rett til erstatning for sykdommer som skyldes forgiftning eller kjemisk påvirkning. Det kan 
dermed ikke legges til grunn at MCS er en sykdom som kan gi rett til erstatning i medhold av yfl. § 11 
bokstav b jfr. folketrygdloven § 13-4 og listeforskriften § 1 bokstav a.

A har i tillegg påberopt yfl. § 11 bokstav c, som grunnlag. Bestemmelsen er beskrevet på følgende måte i 
LG-2004-8875:

Selv om § 11 første ledd bokstav c har et noe videre virkeområde enn bokstav b i samme bestemmelse, 
legger lagmannsretten til grunn at det likefullt må foreligge en sykdom. I relasjon til bokstav c gjelder 
ikke den særlige regel om omvendt bevisbyrde. Det er følgelig forsikringstaker som må sannsynliggjøre 
både sykdom og årsaksforhold.»

Resultatet kan dermed ikke bli annerledes om MCS vurderes i forhold til yfl § 11 bokstav c. Det sentrale er 
at MCS ikke anses som en sykdom eller skade, og at det ikke kan påvises noen medisinsk sammenheng 
mellom eksponeringen for ulike kjemikalier som A har vært utsatt for og MCS. Slik de siterte medisinske 
uttalelsene viser er det lang rekke andre forhold som også kan forklare lidelsen.

Bestemmelsen i yfl § 11 bokstav c, skal dekke andre sykdommer enn dem som er angitt i listeforskriften § 
1, og dekkes gjennom yfl § 11 bokstav a, forutsatt at disse er forårsaket ved arbeid jfr. LB-2012-12261. 
Hverken kravet til årsakssammenheng eller kravet til sykdom er som det fremgår sannsynliggjort for 
MCS.»

***

Lagmannsretten bemerker at det er A som har bevisbyrden for at han er påført en yrkessykdom som Tryg svarer 
for. Begivenhetsnære bevis vil være av klar interesse i en sak som dette.

https://lovdata.no/pro#reference/forarbeid/nou-2008-11
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A713-4
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-03-11-220/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/avgjorelse/lg-2004-8875
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1989-06-16-65/%C2%A711
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Som tingretten understreker også lagmannsretten at de sakkyndige vitnene ikke har særlige bindinger til 
partene.

Den rettsoppnevnte sakkyndige for tingretten, dr. Færden, ga forklaring som sakkyndig vitne for 
lagmannsretten.

A har gjort gjeldende at svimmelheten er en del av encefalopati forårsaket ved kjemisk eksponering. I så fall vil 
han ha krav på yrkesskadeerstatning fra Tryg etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav b, ettersom slik 
encefalopati er en løsemiddelskade som omfattes av listeforskriften [FOR-1997-03-11-220] § 1 bokstav a. 
Tingretten har tatt et korrekt rettslig utgangspunkt i sin vurdering av dette.

På bakgrunn av den omfattende medisinske dokumentasjon som ble gjennomgått under ankeforhandlingen, er 
det naturlig å gå noe nærmere inn på hva en løsemiddelskade er. En slik skade defineres gjerne som en 
objektivt påvisbar skade i det perifere og/eller sentrale nervesystemet, som er av varig karakter, og som er 
forårsaket av organiske løsemidler. Slike løsemidler er i stor grad hydrokarbonforbindelser, og utgjør en stor 
gruppe kjemiske stoffer med forskjellig oppbygging.

Det er i medisinsk litteratur vist til at de organiske løsemidlene har to felles egenskaper som gjør dem særlig 
anvendelige. For det første er de gode fettløsere. For det andre fordamper de lett. De blir derfor praktiske i bruk, 
men egenskapene medvirker til at de kan ha helseskadelig virkning. Blant annet ved at de fordamper lett, 
innåndes de via lungene. De løser seg i fettvev, og blir distribuert i organismen.

For at diagnosen løsemiddelskade i nervesystemet skal stilles, vil man i praksis stille flere krav. I elektronisk 
lærebok for medisinerstudenter, utarbeidet av arbeidsmedisiner Bente Moan er kravene – sammenfattet av 
lagmannsretten – beskrevet slik:
1) Bekreftet kvantitativ og kvalitativ eksponering
2) Klinisk bilde av organisk skade i nervesystemet, i form av

a) Typisk subjektive symptomer
b) Objektive funn ved noe av de følgende: klinisk status, EEG, EMG eller nevropsykologisk 

undersøkelse.
3) Pasienten skal ikke ha annen primært somatisk sykdom som fullstendig kan forklare foreliggende 

symptomer og funn.
4) Pasienten skal ikke ha annen psykisk sykdom som fullstendig kan forklare foreliggende symptomer og 

funn.

Hvor mye eksponering som er nødvendig for å kunne forårsaker løsemiddelskade er ikke helt avklart. Flere 
publiserte studier angir at 10 års eksponering er en nedre grense.

Imidlertid er det vitenskapelige grunnlaget for hva som er tilstrekkelig eksponering usikkert. I en studie fra 
2013 om nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler, forfattet av representanter som arbeider 
blant annet på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-
Norge, Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Sykehuset i Telemark, fremgår det på side 9:

«Langvarig eksponering for organiske løsemidler kan føre til kronisk løsemiddelbetinget encefaloptati [ ... 
]. Den vanligste betegnelsen på norsk på denne tilstanden er løsemiddelskade. Begrepet brukes ofte 
synonymt med kronisk toksisk encefalopati (CTE). Uttrykk som organisk løsemiddelsyndrom eller «kronisk 
maler-syndrom har også ofte blitt brukt for tilstanden. I denne studien vil vi bruke betegnelsen 
løsemiddelskade, men med forkortelsen CSE. Klinisk sett er CSE preget av selvrapporterte symptomer som 
tretthet, hodepine, søvnforstyrrelser, humørsvingninger, irritabilitet, mangel på initiativ, 
konsentrasjonsproblemer og hukommelsesproblemer [ ... ].»

I konklusjonen fremgår følgende:

«Etter et omfattende litteratursøk og grundig gjennomgang av litteraturen konkluderer vi med at det 
vitenskapelige grunnlaget for å vurdere hva som er tilstrekkelig eksponering til å medføre økt risiko for 
utvikling av kronisk løsemiddelbetinget encefalopati (CSE) fremdeles er mangelfullt. Store deler av 
litteraturen fyller verken minstekrav til eksponeringsbeskrivelser eller kvalitetskrav til epidemiologisk 
metode. Dette gjelder særlig for pasientstudier. Blant de 37 studiene som oppfylte våre minstekrav, fant vi 
ikke klare forskjeller i testresultatene mellom studiene hvor personene ble vurdert til å ha henholdsvis høy, 
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middels eller lav eksponering. Funnene på de nevropsykologiske testene var beskjedne, selv i de høyest 
eksponerte gruppene.

I løsemiddellitteraturen har det vært diskutert hvorvidt de nevropsykologiske dataene har vært gode nok. 
Vår studie indikerer at problemet rundt dokumentasjon av løsemiddeleksponeringer er vel så stort.»

Som nevnt ovenfor konkluderte den rettsoppnevnte sakkyndige, dr. Færden, i sin skriftlige erklæring for 
tingretten med at det var usikkert om A har en løsemiddelbetinget toksisk encefalopati. Sannsynligheten for 
årsakssammenheng ble vurdert som mindre enn 50 prosent.

I erklæringen ble det bemerket at Færden bedømte det som usikkert om eksponeringen for løsemidler har vært 
såpass omfattende at det tilsvarer den såkalte «10 års-regelen». I erklæringen ble det også påpekt at:

Skadelidte angir at symptomene med hukommelsesproblemer, konsentrasjonsproblemer, uttalt tretthet og 
unormal irritabilitet startet fra slutten av 1980-tallet. Mot dette så er «Konsentrasjonsvansker» så vidt jeg 
kan se første gang nevnt i «Legerklæring ved krav om attføring» (bilag 19 da skadelidte var 43 år gammel 
(1997), og neste gang i et notat til dr. Per Monstad d. 31.05.2006: «Føler seg ukonsentrert, men ingen 
større encefalopatisymptomer ellers.». En bedømmer at det er usikkerhet knyttet til om utviklingstiden 
mellom den skadelige eksponeringen for organiske løsemidler og skadelidtes sykdomsbilde er i samsvar 
med hva som er medisinsk anerkjent ved toksisk encephalopati. Dette fordi den tunge delen av skadelidtes 
sykdomsbilde synes å være oppstått for lenge etter opphør av den skadelige eksponeringen.»

Konklusjonen i den skriftlige erklæringen til Færden er for øvrig gjengitt ovenfor under gjengivelsen av 
tingrettens vurdering. Den gjengis ikke på ny, men det nevnes at konklusjonen der var at det ble bedømt som 
mindre enn 50 prosent sannsynlig at A var påført toksisk encefalopati.

Det har vært noe krevende å vurdere om A har blitt eksponert i et slikt omfang at han kan ha vært påført toksisk 
encefalopati. Han har arbeidet i turnussystem offshore, noe som i seg selv skaper komplikasjoner når man skal 
vurdere om det foreligger tilstrekkelig eksponering.

For tingretten endret dr. Færden konklusjonen under hovedforhandlingen, og hans vurdering ble at det var mer 
enn 50 prosent sannsynlighet for en slik sammenheng. Denne endrede vurderingen ble et tema under 
ankeforhandlingen, hvor dr. Færden blant annet forklarte at den endrede vurderingen skyldes opplysninger som 
A selv ga om eksponering og helseplager.

På spørsmål fra lagmannsretten var han imidlertid klar på at dersom de symptomer som er typiske for 
løsemiddelskader først viste seg omkring 2005/2006, ville tidsrommet fra eksponering til symptomer medføre 
at As helseplager ikke var forenlig med toksisk encefalopati.

Basert på bevisførselen, finner lagmannsretten for sin del ikke å kunne legge til grunn den endrede vurderingen 
fra dr. Færden. Han bekreftet i sin forklaring for lagmannsretten at hans kilder for symptomene primært var de 
opplysninger A ga selv. På spørsmål fra lagmannsretten bekreftet han at det ikke var primærlegejournaler og 
denne type dokumentasjon som lå til grunn for hans endrede vurdering.

Etter dr. Færdens grundige forklaring for lagmannsretten, er det liten tvil om at vurderingen har vært vanskelig, 
og at konklusjonen er beheftet med tvil. Dette har lagmannsretten forståelse for. Vurderingene i saken er ikke 
enkle, noe som har sammenheng med en meget omfattende medisinsk dokumentasjon som ikke er entydig.

På bakgrunn av ovennevnte, går lagmannsretten nærmere inn på bevissituasjonen for As symptomer.

Til Stami beskrev han helseplagene slik i forkant av den spesialisterklæring Stami utferdiget 2. januar 2008:

«Pasienten meddeler muntlig og skriftlig at han siden begynnelsen på 80-tallet har hatt økende forekomst 
av en rekke helseplager: tretthet/kraftløshet, søvnvansker, talevansker, blødninger, hudsykdommer (byller, 
blemmer i munnen, hudkreft, utslett, fissurer), muskelkramper/smerter, brystsmerter, luftveissymptomer 
(slim, hoste), ubehag ved flyging og til sjøs, leddsmerter, diare/magesmerter, vannlatingsproblemer, 
svettetokter, synsforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, balanseproblemer og 
skjelvinger».

I sin forklaring for lagmannsretten utdypet han også de helseproblemer han hadde mens han jobbet på Ekofisk.

Slik lagmannsretten ser det, er det påfallende at de forholdsvis massive helseplagene som er nevnt ovenfor, 
knapt kan spores i noe tidsnær medisinsk dokumentasjon. Dette får betydning for lagmannsrettens vurdering av 
bevisene i saken.
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For det første viser lagmannsretten til at han ikke oppga noe om dette på de årlige helseundersøkelsene som ble 
foretatt i forbindelse med arbeidsforholdet. For lagmannsretten er journalene for perioden 1991–1997 fremlagt. 
Deler av disse ble dokumentert under ankeforhandlingen. A har imidlertid forklart at slik var kulturen, og at 
han ikke oppga noe til arbeidsgiver om plagene. Slik lagmannsretten forstår hans forklaring, var det frykten for 
å miste en godt betalt jobb som var årsaken. Et stykke på vei er det mulig å forstå at man kunne være 
tilbakeholden med å opplyse om helseplager til arbeidsgiver, men med de omfattende helseplagene A i ettertid 
rapporterer å ha hatt under sitt arbeide på Ekofisk, er det vanskelig å forstå at dette ikke kan spores klarere i den 
skriftlige medisinske dokumentasjonen.

For andre viser lagmannsretten til at heller ikke primærlege/fastlegejournalen til A viser at han søkte legehjelp 
for de forholdsvis massive helseplagene han skal ha hatt. Dette er også påfallende, og svekker bevisverdien av 
hans forklaring. Under ankeforhandlingen ble deler av journalen fra 1984–2008 gjennomgått. Av det som ble 
gjennomgått, var det svært få tegn på plager som er typiske for en løsemiddelskade.

For det tredje viser lagmannsretten til at A, selv i tiden etter at han sluttet på Ekofisk, i liten grad formidlet de 
helseplager som han skulle ha hatt under arbeidsforholdet. Svimmelhet er imidlertid nevnt i legeerklæring ved 
krav om uførepensjon, men det er der blant annet vist til at svimmelheten hadde vært tiltagende etter 
fritidsulykken i 1995.

Slik lagmannsretten vurderer bevisene i saken, er det først i 2006 A rapporter om plager og symptomer som er 
typiske for løsemiddelskade. Det vises til journalnotat fra nevrolog Per Monstad 31. mai 2006, som i sin 
vurdering blant annet fremhever at «helsemessige konsekvenser av eksposisjon for alle disse substanser under 
jobb i Nordsjøen er utilstrekkelig klarlagt og er en oppgave som yrkesmedisiner stort sett må ta seg av.»

Lagmannsretten påpeker at dette er ca. åtte år etter at As arbeidsforhold opphørte, og ca. ni år etter opphør av 
eksponering for toksiske stoffer.

I yrkesmedisinsk sakkyndig vurdering fra overlege Skogstad, som er udatert, men forfattet i 2010, fremgår det 
av konklusjonen:

STAMI er bedt om en sakkyndig tilleggserklæring etter at A har krevd yrkesskadeerstatning for 
hørselsskade, encephalopati, tremor og svimmelhet. Det er spesielt bedt å belyse om hans tremor og 
svimmelhet har sammenheng med eksponeringer i arbeid. Basert på det foreliggende dokumenter, 
konkluderes med følgende:

- Det anses ikke som mest sannsynlig at tremor av den størrelsesorden skadelidte fremviser er forårsaket 
av eksponering i arbeid. Basert på spesialisterklæring fra nevrolog, bedømmes hans tremor å være 
familiært betinget.

- Det anses ikke som mest sannsynlig at As svimmelhet og balanseproblemer er forårsaket av kjemisk 
eksponering i arbeid. Meniers sykdom, skaden fra 1995 eller andre forhold som ikke kan knyttes til 
hans kjemiske eksponeringsforhold anses som mer nærliggende forklaring på disse plagene.

- A har en delvis godkjent larmskade. Det er godt dokumenter at støy kan gi hørselsskade i 
offshorevirksomheten. Det er også påvist en mulig Meniers sykdom. Noe av hans svimmelhet kan 
muligens ha sammenheng med hans tinnitus, som eventuelt kan relateres til en larmskade. Dette 
forhold er ikke nærmere vurdert av undertegnede.

- Verken uttalt tremor eller svimmelhet er typiske symptomer ved en løsemiddelbasert encephalopati.

Dr. Skogstad har for øvrig avgitt en tilleggserklæring 7. august 2018, og hun forklarte seg som sakkyndig vitne 
for lagmannsretten. Hun forklarte da blant annet at det etter hennes vurdering var vanskelig å si om 
eksponeringen for løsemidler hadde vært tilstrekkelig for diagnosen toksisk encefalopati. I forhold til As 
tilfelle, forklarte hun seg om symptombildet, og understreket at det ikke forventes at en hjerneorganisk skade 
skal øke etter opphør av eksponering for organiske løsemidler. Hun var klar på at det er mindre enn 50 prosent 
sannsynlighet for at A lider av toksisk encefalopati forårsaket av løsemidler. I forhold til As plager med 
svimmelhet forklarte hun videre at svimmelhet, balanseproblemer og MCS ikke er nevnt som en del av et 
nevrologisk sykdomsbilde ved løsemiddelskade. Dr. Skogstad har for sin del ikke funnet årsakssammenheng 
mellom As svimmelhetsplager og hans arbeidsforhold på Ekofisk.

Dr. Skogstad har også – som andre sakkyndige – pekt på at svimmelhet er et vanlig helseproblem i 
befolkningen, hvor hyppighet og plager gjerne øker med alderen. Hun har pekt på at blodtrykksproblemer hos 
A kan være en alternativ årsak til hans problemer, ettersom det man i medisinsk språkbruk betegner som 
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generell artosklerose eller åreforkalkning kan påvirke sentralnervesystemet. Dr. A har også pekt på As 
kolesterolnivå som en potensiell alternativ årsak til hans problemer.

Oppsummert finner Dr. Skogstad at As sykdomsbilde er uvanlig i forhold til de plager man ser ved 
løsemiddelskader.

Basert på den grundige medisinske bevisførsel for lagmannsretten, er det lagmannsrettens vurdering at det ikke 
er sannsynliggjort en sammenheng mellom de plager A har, og hans arbeidsforhold på Ekofisk. Etter en samlet 
vurdering av de medisinske materialet, med adskillig vekt på de tidsnære bevis som er presentert for 
lagmannsretten, er det ikke sannsynliggjort at A har toksisk encefalopati.

Lagmannsretten har i bevisvurderingen lagt stor vekt på både dr. Skogstads og dr. Færdens skriftlige 
erklæringer, samt begges forklaringer for lagmannsretten.

Hva gjelder dr. Færden, legges mest vekt på hans skriftlige erklæring. Hans forklaring for lagmannsretten var 
både grundig og av interesse for saken, men lagmannsretten vurderer betydning av de tidsnære bevis noe 
annerledes enn dr. Færden, sett opp mot hans endelige vurdering av om A er påført en løsemiddelskade.

I utgangspunktet fører ovennevnte konklusjon til at kravet fra A ikke fører frem.

Lagmannsretten påpeker at selv om vurderingen hadde vært at A hadde vært påført en løsemiddelskade, 
vurderer lagmannsretten sammenhengen mellom As svimmelhet og arbeidsforhold, på samme måte som 
tingretten. Lagmannsretten viser til tingrettens omtale av dette, gjengitt ovenfor, og er enig med tingretten i at 
det ikke er funn som sannsynliggjør en sammenheng mellom svimmelhet og As arbeidsmiljø og eksponering 
for løsemidler.

Det er foretatt omfattende undersøkelser av A, men en slik sammenheng er ikke sannsynliggjort.

Som tingretten er også lagmannsretten enig med A i at det er nevropsykolog Maronis funn som i størst grad 
styrker As anførsler, ettersom han finner mer uttalte plager, og en klarere sammenheng med arbeidsmiljøet enn 
de andre sakkyndige. Som også påpekt av dr. Færden, fremstår Maronis utredning som langt mer grundig enn 
det man normalt ser, men lagmannsretten deler tingrettens syn på at hans undersøkelse er problematisk ved at 
den kommer nesten 10 år etter at arbeidsforholdet ble avsluttet.

Som påpekt av tingretten, har STAMI tolket Maronis funn som en indikasjon på at det ikke foreligger toksisk 
encefalopati, ettersom en slik skadeårsak ikke vil være forenlig med økende plager. Dette gjelder selv om 
Maroni har benyttet et mer omfattende testbatteri ved sin undersøkelse, enn det testbatteri nevropsykolog Bast-
Pettersen brukte i sin undersøkelse i 2007.

Lagmannsretten finner ikke å kunne tillegge det noen vekt at NAV den 20. august 2018 innvilget 
yrkesskadefordel i uføreytelsen, og at NAV for sin del legger til grunn at hele As uførhet skyldes encefalopati.

A har subsidiært gjort gjeldende at han er påført MCS gjennom sitt arbeide, og at dette omfattes av Trygs 
ansvar. Lagmannsretten deler langt på vei tingrettens vurdering av dette, og viser også til dr. Færdens omtale av 
dette i hans sakkyndige erklæring.

Som også påpekt av tingretten, skal yrkesskadeforsikringen § 11 bokstav c, også dekke «annen skade eller 
sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser». Slik lagmannsretten 
forstår A, gjøres det gjeldende at MCS omfattes at dette alternativet om det ikke er omfattet av 
yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav b jfr. listeforskriften [FOR-1997-03-11-220] § 1 bokstav a.

Lagmannsretten vil for sin del vise til at det ikke er sannsynliggjort at As kjemiske intoleranse, MCS, er 
forårsaket av hans arbeidsforhold på Ekofisk. Som fremhevet av blant annet dr. Færden, er det ikke belegg for 
at kjemisk intoleranse kan forklares ved toksikologiske mekaniser. Hans krav kan derfor heller ikke på dette 
grunnlag føre frem.

Anken blir etter dette å forkaste.

Sakskostnader
Tryg har vunnet saken og har i medhold av tvisteloven § 20-2 nr. 1 krav på erstatning for sine sakskostnader. 
Tingretten fant under tvil at det forelå tungtveiende grunner som gjorde det rimelig å frita A for 
sakskostnadsansvaret, jfr. tvisteloven § 20-2 nr. 3. Ved avgjørelsen var det for tingretten av sentral betydning at 
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A på grunn av ulike plager hadde vært ute av arbeidslivet siden 1997. Det hadde, slik tingretten så det, vært 
vanskelig for ham å vurdere hva som var årsak til plagene. Ettersom enkelte tidlige medisinske vurderinger og 
den rettsoppnevnte sakkyndige har åpnet for at han kan være påført toksisk encefalopati, var det forståelig at 
han satte uførheten i sammenheng med påvirkning under arbeid. Tingretten vurderte det derfor slik at A hadde 
rimelig grunn til å få saken sin prøvd, og at styrkeforholdet mellom partene talte for at A ble fritatt for 
sakskostnadsansvaret. Under tvil har lagmannsretten kommet til at det ikke er grunnlag for å endre tingrettens 
sakskostnadsavgjørelse.

Lagmannsretten har vurdert om det også foreligger slike tungtveiende grunner for sakskostnadsansvaret for 
lagmannsretten. Ut fra tingrettens dom og begrunnelse, er lagmannsrettens syn at det ikke var rimelig grunn for 
A å få saken prøvd for lagmannsretten. Styrkeforholdet mellom partene i saker som dette vil gjerne tale for at 
man kan bli fritatt for sakskostnadsansvaret, men lagmannsretten har kommet til at hovedregelen om 
sakskostnadsansvar må anvendes. Tryg har krevd sakskostnader med kr 113.318. Av dette utgjør salær kr 
101.550. Kostnadene anses som nødvendige, og de legges til grunn.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:
1. Anken forkastes.
2. Sakskostnadsavgjørelsen for tingretten endres ikke.
3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler A 113 318 -etthundreogtrettentusentrehundreogatten- kroner 

til Tryg Forsikring NUF innen 14 -fjorten- dager fra forkynnelse av dommen.


