
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
Cirkulär Nr 1/2014 
 
Ersättning för lyte och men; i ett obligatoriskt ärende, där bolaget 
hade betalat ersättning efter en viss invaliditetsgrad utan att 
Nämnden hade yttrat sig och där invaliditetsgraden hade höjts 
efter några år, har Nämnden – efter att ha yttrat sig över den första 
invaliditetsgraden – tillämpat mellanskillnadsmodellen för 
uträkning av ersättning för lyte och men 
 
I ett ärende om ersättning för lyte och men där den skadelidande 
hade skadat ett öga betalade bolaget inledningsvis ersättning efter 
en invaliditetsgrad om 14 procent utan att ha inhämtat yttrande 
från Nämnden. Efter det att ögat hade opererats bort några år 
senare föreslog bolaget i ett ärende hos Nämnden att 
invaliditetsgraden skulle höjas till 17 procent. Efter att först ha 
yttrat sig om den första invaliditetsgraden har nämnden tillämpat 
mellanskillnadsmodellen enligt Trafikskadenämndens råds beslut 
den 9 juni 2014.   
 
Nämnden anförde följande. 
 
Trafikskadenämndens råd har den 9 juni 2014 antagit förslagen i en 
rapport om ersättning vid ändrad invaliditetsgrad och temporär invaliditet. 
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd anser sig böra tillämpa 
rapportens beräkningsmodell för ändrad invaliditetsgrad. Emellertid 
begränsas modellens tillämpningsområde till ”ny skadeföljd eller försämring 
sedan nämnden förordat ersättning utifrån viss invaliditetsgrad eller 
parterna träffat avtal i ej obligatoriska ärenden”. Denna begränsning har 
goda skäl för sig, jfr 5 § fjärde stycket i stadgarna för Ansvarsförsäkringens 
Personskadenämnd.  
 
I det aktuella ärendet, som är obligatoriskt, har nämnden inte tidigare 
yttrat sig om invaliditetsersättningen. För att beräkningsmodellen ska 
kunna tillämpas måste nämnden nu ta ställning till invaliditetsgraden före 
operationen. Utredningen i ärendet bekräftar bolagets bedömning att den 
medicinska invaliditetsgraden före operationen var 14 procent. Nämnden 
instämmer alltså i den bedömningen. Vidare har nämnden ingen 
invändning mot bolagets förslag om en definitiv invaliditetsgrad från och 
med den 1 maj 2011 om 17 procent.  
 
En tillämpning av beräkningsmodellen ger då följande resultat. 
Invaliditet 17 procent 19 år 2014 års tabell                    276 400 kr 
Avgår invaliditet 14 procent 19 år 2014 års tabell                   247 200 kr 
Ersättning för tillagda 3 procent från 2011-05-01                     29 200 kr 
År 2007 utbetalad ersättning för 14 procent livsvarigt 200 400 kr 
Total ersättning                                                        229 600 kr 


