Din rolle som pasient og klient
Som klient og pasient rådes du i utgangspunktet til å slappe av. Som pasient forventes det
likevel at man bidrar til konsultasjonen. På samme måte forventes det ting av deg som klient.

Bevis
-

ta vare på alt du mottar av bevis i saken.
alt som kan belyse saken utgjør bevis.
bevis må sendes advokaten. Dersom saken drar ut i tid, kan du samle opp og sende
med jevne mellomrom.
gå jevnlig til legen. Husk å nevne skaderelaterte plager hver gang du er i kontakt med
helsepersonell. Be om bekreftelse på at skaden/plagene er ført inn i dagens
journalnotat. Dette kan utgjøre forskjellen mellom med og uten erstatning. Noen
ganger er det et absolutt vilkår at skaderelaterte opplysninger gjenfinnes flere ganger
i journalen over lengre tid.

Eksempler på bevis og viktig informasjon:
-

-

Din historie er viktig. Det er ofte lettere å huske på alt som bør med når man skriver
det ned selv. Dersom du skriver mye: Skriv også en kort oppsummering med datoer i
tidsrekkefølge.
Legejournaler.
Behandlingsstedets uttalelse om saken.
Uttalelser fra medisinsk sakkyndig eller spesialisterklæring fra aktuell medisinsk
profesjon.
Kvitteringer for utgifter du har hatt i saken.
Dokumentasjon for inntekt og inntektstap.
Vedtak fra NAV og andre.
Forsikringer du er dekket av.

Du er allerede vår klient - Når bør jeg kontakte advokaten?
Advokaten forsøker å være tilgjengelig ved behov, men må samordne flere saker. Advokaten
er ofte i møter (klientmøter, rettssaker mv.) eller i arbeid med en sak som har kort frist. Det
anbefales derfor å forvente at advokaten ringer deg opp igjen – legg i så fall igjen beskjed,
eller at du sender en e-post.
Typiske grunner til å kontakte advokaten: Statusoppdatering, nye opplysninger i saken.

Tapsbegrensningsplikt
Alle skadelidte har en plikt til å innrette seg slik at eget tap blir så lite som mulig.

Gratis rettshjelp?

Er all hjelp via Pasientskadeerstatning gratis? Det er ingen overraskelser. Som regel
behøver du ikke å betale noe. Dersom noe skal betales, får du beskjed og spørsmål på
forhånd. Du kan stoppe når du vil.

Søknadsfasen:
-

Pasientskadeerstatning.no gir deg gratis vurdering av søknaden du har tenkt å
sende, eller hjelp til å formulere søknad.

Saksbehandlingsfasen:
-

-

Pasientskadeerstatning.no gir deg gratis tilbakemelding på om du har rett til å få
dekket advokatkostnadene fra det offentlige. Dette har ikke med inntektsgrenser å
gjøre, men om du er berettiget til erstatning. Da har du som regel også krav på
advokathjelp.
Du får gratis advokathjelp via Pasientskadeerstatning.no dersom vi mener du har
krav på pasientskadeerstatning fra det offentlige.

Negativt vedtak fra NPE?
-

Du har fått et vedtak. Pasientskadeerstatning.no gir deg gratis konsultasjon for å
vurdere om du bør klage.
Skriving av klage på negativt vedtak dekkes hverken av det offentlige eller av din
innboforsikring. Pasientskadeerstatning.no gir deg gratis klageskriving. Saker med
stor mengde dokumentasjon vil kunne innebære et krav om forhåndsbetaling, under
mottoet at det ikke er den skadelidte som skal betale for egen lidelse.

Negativt vedtak fra nemnda?
-

Rettshjelp for å få saken inn for domstolene dekkes vanligvis ikke av det offentlige. La
Pasientskadeerstatning.no ta seg av kontakten med ditt innboforsikringsselskap –
send navn på selskap og avtalenummer. Innboforsikringen krever vanligvis en
egenandel. Advokaten din vil hjelpe deg å finne ut av dette.

Du må imidlertid påregne å betale gebyrer for f.eks. innhenting av pasientjournaler dersom
det er ønskelig eller nødvendig å innhente flere enn det NPE eller nemnda innhenter for deg.
Husk at ingen er pliktig til hjelpe deg eller gi deg gratis hjelp. Formålet med nettsiden
www.pasientskadeerstatning.no er imidlertid at alle som trenger det skal få hjelp.

