
VURDERINGSSSKJEMA                                      

Hausmanns gate 19 | 0182 Oslo 

post@personskadeforbundet.no 

 
Saksbehandlingen blir kortere dersom du for eksempel legger ved relevant dokumentasjon, eksempelvis 
medisinsk dokumentasjon, korrespondanse med forsikringsselskap og vedtak fra NAV. Det er fint om du også 
på eget ark forteller litt om din sak. 
 

Ansatte i Personskadeforbundet LTN har taushetsplikt. 

 Ønsker vurdering av rådgiver  

 Ønsker advokat 

 Ønsker å bytte advokat   

 Ønsker å gjenoppta saken min. Hvis ja: send med oppgjørsbrev 

 

 

Jeg er også forsikret på annen måte: 

 Reise-/ ulykkesforsikring 

 Gjennom jobb eller organisasjon  

 Andre forsikringer : ___________________________________________ 

 

Fornavn:                                    Etternavn :                                                 Født: 

 

Adresse: 

 

Postnummer/poststed:                                                                            Medlemsnummer: 

 

 

Mobiltlf:                                       Annen tlf:                                            E-post: 

 

Skade (Diagnose):                                                                                     Skadedato/år: 

 

 
Erstatningsansvarlig 
forsikringsselskap: 

 

Selskapets navn: 

 

       Skaden er meldt til forsikringsselskapet  

 

Saksbehandler:                                            Skadenummer: 

 

 



 

 

Skaden skjedde: 

 På jobb. Hvis ja: er skaden meldt til NAV ?                  Ja             Nei   

 I trafikken 

 På fritiden 

 Under behandling i regi av helsevesenet. Hvis ja: er skaden meldt til NPE?      Ja             Nei  

 Annet. Legg ved kort forklaring i eget vedlegg. 

 

 

 Jeg var arbeidsfør da skaden skjedde. Dersom ikke 100%, angi %:_______ 

 Jeg er jobbsøkende 

 Jeg er sykmeldt 

 Jeg er I arbeid. Dersom ikke 100%, angi %: _____ 

 Jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) 

 Jeg mottar uføretrygd. Dersom ikke 100%, angi  %:______ 

 Jeg er skoleelev/student 

 Jeg er pensjonist 

 

Advokat 
 
Fylles ut dersom du ønsker å 
bytte advokat 

 

Nåværende advokats navn og adresse: 

 

Det er ditt ansvar å påse at vi får all nødvendig informasjon om saken, slik at vi på bakgrunn av den 
mottatte informasjonen kan foreta en riktig vurdering. 
 
Opplysninger på dette arket vil bli lagret i vår database og tilsendt advokat. 
 
Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med Personskadeforbundet LTN på telefon, 22 35 71 00, 

eller mail: post@personskadeforbundet.no  

 

Jeg samtykker i at Personskadeforbundet LTN kan videresende dette skjemaet til den advokaten de finner 
egnet for min sak og at Personskadeforbundet LTN kan bruke opplysningene i sin statistikk. 
 
 Ja            Nei         
 
Jeg samtykker i at advokaten som Personskadeforbundet LTN anbefaler kan gi Personskadeforbundet LTN 
opplysninger om sakens utfall. Opplysningene brukes til evaluering av oppnådde resultater, anonymt. 
 
 Ja:          Nei:          

 

 

Dato:                       Underskrift: 

 

 


