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Fråga om orsakssamband 

Nämnden ansåg att uppkomna nackbesvär hade samband med att skadelidande åkt berg- och 

dalbana, men att sådant samband inte förelåg vad gällde depression och diskbråck. 

Invaliditetsgraden vad gällde nackbesvären bestämdes till tre procent.  

LYTE OCH MEN 

Bolaget har bedömt att ersättning för nackbesvär pga olyckan bör utgå utifrån en definitiv 

invaliditetsgrad på tre procent samt att ersättning för depression pga olyckan under tiden den 4 

oktober 1999 t o m den 4 maj 2000 bör utgå utifrån en temporär invaliditetsgrad på fyra procent. NN 

anser, som det får uppfattas, att även diskbråcket har samband med olyckan. Hon begär ersättning 

enligt tabell. Bolaget delar inte den uppfattningen.  

NÄMNDENS BEDÖMNING 

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 av 

besvären föranledd funktionsnedsättning, beror på olyckan än att de har någon annan orsak.  

Nämnden anser vid en samlad bedömning att NN inte uppfyllt det beskrivna beviskravet vad gäller 

vare sig depression eller diskbråck. Hon har alltså inte styrkt att dessa besvär var orsakade av olyckan 

den 11 augusti 1996. 

Beträffande nackbesvären anser nämnden inte att det finns skäl att frångå bolagets bedömning. För 

lyte och men bör NN mot denna bakgrund få ersättning med 8 500 kr.    

INKOMSTFÖRLUST 

NN anser att hon förlorar inkomst till följd av olyckan. Bolaget anser inte visat att hon olyckan 

förutan skulle ha skaffat sig högre inkomster än vad hon faktiskt har gjort.  

Nämnden anser inte klart mera sannolikt att olyckan har orsakat NN någon nedsatt arbetsförmåga. 

Ersättning från ansvarsförsäkringen bör därför inte utgå i denna del.   

KOSTNADER OCH OLÄGENHETER 

NN begär ersättning för merkostnader för vård, mediciner, läkarutlåtanden och massage. Bolaget har 

tidigare lämnat ersättning för kostnader för vård och medicin. Nämnden har inget att invända mot 

det. I övrigt anser nämnden inte att det föreligger sådana skadebetingade, nödvändiga och skäliga 

merkostnader, där ersättning bör utgå från ansvarsförsäkringen. Nämnden anser vad gäller 

olägenheter i hushållsarbete och allmän livsföring att ett årligt belopp med 500 kr är motiverat, 

liksom vad gäller olägenheter i arbete. Mot denna bakgrund bör ersättning lämnas enligt följande.  

För perioden 1996-12-01--2006-10-31.................................9 917 kr 

För framtiden: 

Livsvariga olägenheter i hushållsarbete och i allmän livsföring samt kostnadsrisker: årsbeloppet 500 

kr kapitaliserat med faktorn 16,6, dvs............................... .............................................. 8 300 kr 



 

Olägenheter i form av anspänning i arbete fram till 65 år; årsbeloppet 500 kr kapitaliserat med 

faktorn 12,8, dvs............................................................................. 6 400 kr 

Summa för olägenheter, inklusive kostnadsrisker 

(avrundat).................................................................... 25 000 kr 
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