
PERSONSKADE



HAR DU FÅET  
EN PERSONSKADE?

PROBLEMSTILLING 
Man kan komme til skade på mange måder. Man kan eksempelvis 
som cyklist komme til skade i trafikken, eller som ansat blive  
udsat for en ulykke på arbejdet. Man kan som patient komme  
til skade i forbindelse med lægelig behandling, og man kan 
komme til skade, fordi man bliver overfaldet, eller bare fordi  
man glider på en isglat vej. 

Erstatningsretten er imidlertid kompleks. Den kræver indsigt i 
en række livsforhold og i mulighederne for at føre bevis – både 
for ansvaret og for selve skaden. Hos Elmer Advokater har vi 
et hold af specialister med mange års erfaring i behandling af 
personskadesager. Vi kan hjælpe dig med at få fastlagt et ansvar 
for skadevolder og med at opgøre dit erstatningskrav.
 
HVAD KAN JEG FÅ ERSTATTET? 
Kan man dokumentere et ansvar for din skade, har du krav på 
erstatning. Det er selvfølgelig vanskeligt at sætte værdi på en 
personskade. Derfor indeholder erstatningsansvarsloven særlige 
regler om udmåling. 

Det, du blandt andet kan få erstattet, er dine behandlingsudgifter, 
dit umiddelbare løntab (tabt arbejdsfortjeneste fordi du i hvert 
fald i en midlertidig periode ikke kan arbejde som før) og dit 
erhvervsevnetab, hvis skaden gør, at du også varigt har mistet 
evnen til at arbejde som før. 

Derudover kan du efter faste takster få godtgørelse for din 
sygeperiode (svie og smerte) og for de eventuelle varige gener, 
som skaden giver dig (varigt mén), og få forsørgertabserstatning. 

SKADEN ANMELDES TIL SKADEVOLDER/
DENNES FORSIKRINGSSELSKAB

Ansvar undersøges 

Skaden undersøges – ex ved speciallæge- 
undersøgelse eller via Arbejdsskadestyrelsen

Skadevolder/dennes forsikring  
træffer afgørelse

Sagen anlægges eventuelt  
ved domstolene
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HVAD SKAL  
JEG VÆRE  
OPMÆRKSOM PÅ?

Mange erstatningskrav går tabt, fordi man 
tænker ”det går nok” og ikke gør yderligere ved 
det på stedet. Nogle skader viser dog først sit 
sande ansigt efter noget tid. Sørg derfor altid  
for at få kontaktoplysninger på skadevolder.

Når du anmelder skaden, skal du sikre dig, at 
ulykkesbeskrivelsen fra start stemmer overens 
med det, der skete. Det er bevismæssigt vanskeligt 
senere at ”rette” på beskrivelsen.

Du kan ikke få fri proces/retshjælp uden at anlægge 
sag ved domstolene. Udbetaler et forsikringsselskab 
erstatning uden sagsanlæg, vil de dog delvist dække 
advokatbistand. Vi undersøger altid, om du kan få 
dækket dine udgifter.

Erstatningskrav – også for personskade – forældes 
som hovedregel efter 3 år fra skadestidspunktet.

Selvom der er et objektivt ansvar, er det dig, der 
skal bevise, at ulykken har påført dig en fysisk 
eller psykisk skade. Sørg derfor for at gå til 
lægen hurtigst muligt – helst samme dag.
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HVAD SKAL  
JEG SÅ GØRE?
 

Du skal først og fremmest sikre dig bevis for 
ulykken – enten ved at kontakte politiet eller  
ved at indhente oplysninger fra eventuelle 
vidner, der kan fortælle om ulykken.

Sørg for fra start af at beskrive ulykken så 
præcist som muligt i overensstemmelse  
med det faktiske forløb.

Det er altid det bedste at holde sig i gang og bevare 
tilknytningen til dit arbejde. Hvis du må indse, at 
det ikke kan lade sig gøre, så kontakt din kommune 
hurtigst muligt og bed om hjælp.

Afviser skadevolder dit krav, kan du kontakte 
Elmer Advokater. Vi kan som specialister i person-
skadeerstatning hjælpe dig på alle stadier af din  
sag og sikre dig en optimal løsning.

Indhent altid kontaktoplysninger på skade-
volderen. Gå til lægen hurtigst muligt, så 
der ikke opstår tvivl om den tidsmæssige 
sammenhæng mellem ulykken og skaden.
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