318-2005 APN
Fråga om rätt till omprövning av ersättning för inkomstförlust
Nämnden fann att NN inte gjort klart mera sannolikt att hans inkomstförlust på grund av
sjukskrivningar och senare förtidspension var orsakade av en skadehändelse 1984.
NN, en man född 1944, utsattes den 7 augusti 1984 för misshandel varvid han åsamkades skall- och
ögonskador. Den definitiva medicinska invaliditeten fastställdes till 18 procent från och med den 6
oktober 1984.
Ärendet behandlades av nämnden vid sammanträde i september 1992. Sedan NN tillerkänts
förtidspension retroaktivt från och med juni 1996 har NN inkommit med yrkande om ersättning för
inkomstförlust från och med 1996 i form av skillnaden mellan inkomsten som oskadad enligt intyg
från SEKO och faktisk inkomst. Enligt bolaget förelåg ingen rätt till omprövning av ersättning enligt 5
kap 5 § skadeståndslagen. Med stöd av sakkunnigläkarnas bedömningar, försäkringskassans
utredningar och det medicinska materialet i övrigt ansåg bolaget inte att övervägande skäl talade för
att inkomstförlust på grund av sjukskrivning och senare förtidspension berodde på besvär som
uppkommit efter de skador NN fick vid skadetillfället 1984.
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 särskilt med hänsyn till det medicinska underlaget – att NN inte
uppfyllt det ovan beskrivna beviskravet. Han har alltså inte gjort klart mera sannolikt att hans
inkomstförlust på grund av sjukskrivningar och senare förtidspension är orsakade av skadehändelsen
1984. Han är därför inte berättigad till omprövning av ersättningen för inkomstförlust.
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