
Responsumsag nr. 5.1-3253 af 15. februar 1999 

 

Responsumudvalget er af en advokat blevet anmodet om at udtale sig om, hvorvidt et forsikringsselskab 

skal udbetale erstatning for advokatomkostninger, som forsikringstager har haft i forbindelse med en 

personskadeerstatningsopgørelse. 

 

Den 6. marts 1996 pådrog sagsøger sig en alvorlig personskade i forbindelse med en traktionsbehandling 

af halshvirvelsøjlen på en fysiurgisk klinik.  

 

Den 15. april blev sagen anmeldt til forsikringsselskab A, som har tegnet erhvervsansvarsforsikring for 

den behandlende fysioterapeut. Den 25. april anerkendte selskabet erstatningspligten på 

forsikringstagerens vegne. 

 

Den 22. maj 1996 rettede forsikringstager henvendelse til en advokat og anmodede om bistand i 

erstatningssagen.  

 

I erstatningssagen blev der, bl.a. på baggrund af en udtalelse af 27. januar 1998 fra 

Arbejdsskadestyrelsen udbetalt forsikringstager erstatning for varigt mén, erhvervsevnetab, svie og 

smerter samt renter.  

 

Advokaten fremsendte herefter en honorarnota til A på kr. 17.000,00 kr. plus moms. Advokaten har ikke 

ført timeregnskab, men har oplyst, at der er anvendt minimum 20 arbejdstimer i sagen. Herudover har 

advokaten oplyst, at der er skrevet 34 breve, når der ses bort fra sædvanlige orienteringsskrivelser.  

 

A meddelte ved skrivelse af 13. februar 1998, at man alene ville betale et advokatsalær på kr. 5.000,00 

med henvisning til, at opgørelsen ikke har været simpel, men dog heller ikke meget kompliceret. 

 

Spørgsmål  

"Det bedes oplyst, om det normalt er skadelidtes advokat eller ansvarsforsikringsselskabet, der varetager 

sagsoplysningen i en personskadesag, hvor der ikke er tvist om erstatningsansvaret, men hvor det alene 

er et spørgsmål om udmåling af erstatningsansvaret.  

 

Med sagsoplysning menes indhentelse af de relevante oplysninger for opgørelse af skadelidtes 

erstatningskrav, for eksempel slutattest, lønsedler, dokumentation for afholdte udgifter til medicin, 

kørsel, hjælpemidler, fysioterapi og psykologhjælp, samt til speciallægeundersøgelse."  

 

 

Forsikring & Pension kan oplyse, at det ikke er ualmindeligt, at skadelidte søger advokatbistand i sager, 

hvor der ikke er tvist om erstatningspligten, men alene spørgsmål om at opgøre erstatningen. I sager, 

som er særlig komplicerede, er det almindeligt, at advokaten i samarbejde med forsikringsselskabet 

fremskaffer den nødvendige dokumentation. 

 


