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Fråga om orsakssamband
Nämnden ansåg vid en samlad bedömning, och särskilt med beaktande av innehållet i ett av
nämnden inhämtat expertutlåtande, att den skadade gjort klart mera sannolikt att hennes besvär
orsakats av den aktuella skadehändelsen.
NN, en kvinna född 1944, halkade den 7 januari 2003 i ett garage och tog emot sig med höger
handled. Hon opererades i handleden den 29 oktober 2003 och hon har nu besvär från höger
handled. NN har ansett att det föreligger samband mellan olycksfallet och en sjukskrivningsperiod på
tre månader. Hon har begärt ersättning för inkomstförlust samt för sveda och värk utöver den
ersättning bolaget har betalat. Bolaget har avböjt att betala ytterligare ersättning med hänvisning till
att det inte föreligger samband mellan besvären och olycksfallet mer än under en akut sjuktid på en
månad. Bolaget har begärt nämndens yttrande i frågan om det finns ett övervägande sannolikt
orsakssamband mellan olycksfallet och skadelidandes besvär efter en akut sjuktid på en månad.
Nämnden har begärt in utlåtande från professor Göran Lundborg på Avdelningen för handkirurgi vid
Universitetssjukhuset MAS institution för medicin, kirurgi och ortopedi. Han har i utlåtandet uppgett
bl.a. följande. ”Med all sannolikhet innebar traumat 030107 en mycket kraftig påfrestning på en led
som är i initialskedet av en begynnande artros. Utan det pålagrade traumat är det sannolikt att den
begynnande artrosen orsakat endast diskreta eller inga besvär under det kommande året. Skadan
030107 har, enligt min mening, medfört att artrosutvecklingen kraftigt accelererat under det följande
året, och att också de accelererande besvären samt den aktuella operationen därmed har ett direkt
samband med fallolyckan 030107”.
NÄMNDENS YTTRANDE
Enligt fast praxis krävs inte av den som begär ersättning ur en ansvarsförsäkring full bevisning om att
det råder ett samband mellan olyckan och den skada för vilken ersättning begärs. Det är tillräckligt –
men också nödvändigt – för att samband ska anses föreligga att det vid en bedömning av samtliga
omständigheter framstår som klart mera sannolikt att besvären och - i förekommande fall - därav
föranledd funktionsnedsättning beror på olyckan än att de har någon annan orsak. Nämnden anser
vid en samlad bedömning och med särskilt beaktande av innehållet i Göran Lundborgs utlåtande att
NN uppfyllt det nämnda beviskravet. Hon har alltså gjort klart mera sannolikt att hennes besvär från
höger handled, även efter den akuta sjuktiden på en månad, är orsakade av händelsen den 7 januari
2004.
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