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Till

statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Genom beslut den 1 december 1988 bemyndigade regeringen chefen för
Justitiedepartementet, dåvarande Laila Freivalds. tillkallastatsrådet att en
kommitté för reglerna ersättning för ideell skada i sambandöveratt se om

personskada Med bemyndigandetmed stöd förordnades under höstenm.m. av
1989 ordförande, övriga ledamöter, sakkunniga och experter.

Kommittén har antagit benämningen Kommittén ideell skada.om
kommittén HIV-Sedan överlämnat delbetänkandena SOU 1991:34
ersättning ideell Ersättningsmittade för skada SOU 1992:84 föroch-

kränkning brott, överlämnar kommittén sitt slutbetänkande, hargenom nu som
rubriken Ersättning för ideell skada vid personskada.

l på detta betänkande deltagit följande ledamöter, sakkunnigaarbetet har
och experter:

Ordförande

1991 dessförinnanjustitierådet Edvard Nilsson fr.o.m. den 19 november
sakkunnig fr.o.m. den 13 november 1989

Övriga ledamöter

chefsjuristen Stig Gustafsson 1989,fr.o.m. den 13 november
Ingrid 1989,barnläkaren Ronne-Björkqvist novemberfr.o.m. den 13

november 1989,f.d. arbetsförmedlaren Martin 13Segerstedt fr.o.m. den
Oldinghovrättsrådet Per fr.o.m. 1989,den 13 november

1991,f.d. hovrättsrådet Allan Ekström fr.o.m. den 12 mars
ingenjören Kjell Eldensjö fr.o.m. 1992,den 9 januari

Gunnar januari 1992.instruktören Thollander fr.o.m. 9den

Sakkunniga

1989,fr.o.m. novemberdepartementsrâdet Helena Starup den 13
1991.novemberdepartementsrådet Göran Karlstedt fr.o.m. den 26
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Experter

1989,direktören Alf Eckerhall fr.o.m. den 13 november
1989,Gustafson fr.o.m. den 13 novemberkonsulten Lennart

Maria 1989,byrâchefen Renmyr fr.o.m. den 13 november
Schönning fr.o.m. 13 november 1989,skadechefen Ola den

1989,Marie Svendenius fr.o.m. 13 novemberjur. kand. den
1989,chefsjuristen Eva Tidefelt fr.o.m. den 13 novembert.f.

Victor fr.o.m. den 29 november 1991,advokaten Bo
1993.Danielsson from. den 26 novemberKalleombudsmannen

Carlquist fr.o.m.tjänstgjort AgnetaSom har hovrättsassessorernasekreterare
april 1990.1989 Krister Maxedius fr.o.m. den 4november ochden 13

vidare biträttskommitténredovisas i avsnitt 2.2 harSom närmare ettav
kommitténsbetydelse förför olika verksamhetsområdenflertal företrädare av

arbete.
Allan Ekström. Sär-reservation ledamotenTill betänkandet har lämnats av

OlaAlf Eckerhallskilda yttranden har experternasamtavgetts experten avav
Schönning Eva Tidefeltoch gemensamt.

sittkommittén slutförtbetänkande haröverlämnandet dettaI och med av
uppdrag.

1995Stockholm i mars

Edvard Nilsson

Kjell EldensjöEkströmAllan

OldingPerGustafssonStig

SegerstedtMartinRonne-BjörkqvistIngrid

Gunnar Thollander

CarlquistAgneta

MaxediusKrister
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

uppgiftVår har huvudsakligen varit olika frågor ideellöverväga röratt som
skada, dvs. skada icke-ekonomiskt slag. I vårt förra betänkande SOUav
1992:84 behandlade vi den form ideell skada kränkningutgörsav som av

brott den personliga integriteten se l kap. 3 § skadeståndslagen.motgenom
föreliggandeI slutbetänkande redovisas våra överväganden beträffande ideell

skada i samband med personskada. Det gäller sveda och värk, lyte eller annat
stadigvarande och olägenheter i övrigt se 5 kap. §1 skadeståndslagen.men

För bara några år sedan skadestândets främsta uppgift personskade-var
området ideelltäcka skada. Utvecklingen tid med fortlöpandeatt senare en
minskning förmåner från socialförsäkringen har emellertid medfört attav
skadestånd fått betydelseökad ersättningäven för ekonomiska skadefölj-som

till följdder personskada. I detta betänkande behandlas vissa frågorav en som
sådana skadeföljder i den mån de har särskiltrör i våra direktiv ellernämnts

tilldragit sig iuppmärksamhet andra sammanhang.

Allmänna utgångspunkter

En utgångspunkt for har varit skadelidandeden skadestånd skallattoss genom
ha full ersättning för sin skada. I fråga skadestånd för ekonomiskaom
skadeföljder vår grundinställning inteär skadan skall bestämmas medatt
ledning schabloner den verkliga förlusten skall ersättas ävenutan attav om
den kan svår uppskatta.attvara

När det däremot gäller skadeföljder ideell finns ingen absolutnaturav
sanning; idet grunden viss ideellär rättspolitisk fråga skada skallen om en
uppskattas till 10 000, 100 000 eller 000 000 Det emellertid viktigtl kr. är att
skadeståndsbeloppen i dessa fall fasta kriterier möjligt,bestäms efter så som
så inte hamnar i godtycket. Sådana kriterier kan den tidatt man rena vara som
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nedsättning kropps-denintensitet ochsig till känna,skadan smärtans avger
nuvarandedärför bakomVi ställermedför.skadanfunktionerna osssom

förslag användsdettastandardiseradeinnebär attordning att normer avsom
personskada.skadeföljder vidideellavärdera

så långtefterbörvidare varit strävaharutgångspunktEn attatt man
ocksåHänsyn börskadeståndsornrådet.rättslikhetnordiskmöjligt uppnå
dockförsiktighet börvissEnutanför Norden.iutvecklingen ländertilltas

vid ideell skadaersättningsnivånhöjningarkraftigaiakttas till sådana somav
siginriktabörframför alltVadtid.ländervissa dessaiskett mansenareav

allvarligaste skadorna.vidersättningsnivån dehöjapå är att

personskadatillfogatstill denSkadestånd som

§ förstaenligt 5 kap. lomfattarpersonskadatillfogatstillSkadestånd den som
ideellochinkomstförlustkostnader,ersättning förskadeståndslagenstycket

skada.

Kostnader

förkostnaderanhörigaskostnaderskadeståndsposten ärfrågaEn rör omsom
i något störrekantill skadade ersättasstimulans denochbesök annan

generös närmening börEnligt vårnärvarande.förutsträckning än varaman
anhörigasförkostnaderliksomkostnader,sådanaersättning förgällerdet

utvidgningmarkeraFörskadade.denomvårdnaden attförinsatser att enav
föreslårönskvärdavseendeiersättningsmöjlighetema detta ärnuvarandedeav

skadeståndslagenstycket 1§ förstai 5 kap. lbestämmelsen omatt
till skadeståndskadelidandesden rättså,kostnader ändrasförskadestånd att

särskiltstår honomdemförockså kostnaderomfattningi skälig somavser
nära.

enligtproblemolikakostnaderskadeståndsposteninrymmerövrigtI som
i vad månfråganbl.a.gällerordning. Detsärskildimening utredasbörvår

skall kunnaerbjuder ersättassamhälletdenför vårdkostnader utöver som
skadeståndsvägen.
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Inkomstförlust

skadestånd förutgångspunkter arbete följerde har haft för vårtAv attsom
verkliga förlustliksom hittills denframtida inkomstförlust bör motsvara som
sådan schablonuppkomma inte uppskattas efterkan och t.ex.antas somen

medicinska invaliditetsgrad.skadelidandesden
tilli för framtida inkomstförlustDet sagdagäller princip skadeståndäven

förlust kansvårigheterna bestämma dennaoch ungdomar,barn trots att att
iblir bedömningen vansklig desärskilt i sådana fall. Framför alltstoravara

aldrig iså allvarligt de kan kommafall då barn och ungdomar skadas utatt
begränsadförvärvslivet eller i fall det bara med mycketkan göravart

skadelidandesdenSkulle utredningen i skadeärendetförvärvsförmåga. om
inte någonförutsättningar i övrigt för viss förvärvsverksamhetanlag och geen

sigbedömningen, befogat användaledning för kan dethelst att avvarasom
genomsnittsinkomst förenligt vår mening denEn sådan kanschabloner. vara

omständigheteri bör sådanaheltidsarbete gäller vårt land. Däremot somsom
närmiljö i princip inte påverkaskadelidandes s.k. socialahänföras tillkan den

bedömningen.
vårdasså allvarligt de mästeSkadelidande har skadats restenatt avsom

också förskadestånd inte bara för vårdkostnadernalivet tillbör ha rätt utan
medtill följd skadan. Detinkomstförlustenden beräknade överensstämmerav

personskadereglerna1975 års ändringvid tillkomstenvad uttalats avavsom
försäkringspraxis tid.skadeståndslagen och medi kap.5 senare

skadanarbetade i grundSkadelidande fore skadan hemmet men avsom
förlust inkomst,tillerkännas skadestånd förbörinte längre kan detgör av

anlita hjälp utomstående.efter vad det kostarvärderad att av

Sveda och värk

ersättning för svedatillämpas for bestämmaDe för närvarande attnormer som
vårdtidenskriterierfrån sådana objektivt konstaterbaraoch värk utgår som

enligt vår meningocksåbörlängd, vårdforrn och skadans Dessa faktorerart.
omfattning.användas skadansmätaresom av

fysiskinriktadehistoriska skäl de nuvarandeBl.a. är normerna meraav
bedömningnyanseradpsykisk skada. För skall kunna göraän att enman

något.mening reviderasenligt vårpsykiska skador börockså normernaav
fysiskabeträffandekompletteras så deSålunda bör de sättatt samma som-
liksompsykisk skada,svåranvisning vadskador är att anse somom somger-
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till höjdvilka olika former psykiatrisk behandling skall ledasomav
psykisktgrundersättning. Likaså till svårt lidandebör komma klart uttryck att

jämställa med svårär smärta.att
till psykiska skadornaNormema bör vidare inte bara hänsyn de utanav-

ersättnings-fysiska ändras såi viss mån med tanke på de skadornaäven att-
inte sjunker lika i dag.till svårt skadade snabbtbeloppen som

Lyte och men

skadeföljder i formbeståendestadigvarande sikteSkadestånd för tarmen
sig enligt vår meninglåterfysiska och psykiska besvär. Dessa besvärav

begreppetinvaliditetsgradering grundadganska väl mätas genom en
funktionsnedsättning. Besvären kanpsykiskinvaliditet i betydelsen fysisk och

socialaderasskadelidande i lika oberoendedrabba de settstortantas av
stadigvarande börlivsbetingelser i övrigt. Skadestånd försituation och men

tillhuvudsakligen med hänsyn deni fortsättningen bestämmasdärför även
invaliditetensinvaliditet vid tidpunkten förskadelidandes medicinska och ålder

inträde.
invaliditetstabel-ledningmedicinska bedömningen i dag medDen görs av

inte genomgått någon1800-talet däreftertillkommit i slutet ochler har avsom
tillfällen. Ettjusterats vid fleraförändring, de hargenomgripande även om

försäkringsbranscheninomtill invaliditetstabeller utarbetatsförslag somnya
skiljer sigväsentliga punktermedicinsk expertis och flerahjälpmed somav

Enligt mening uppfyller dettafram 1991. vårnuvarande lades årfrån de
för dentabeller underlagställas på sådanabättre de krav kanforslag somsom

ändamåls-logisk ochförslagetmedicinska bedömningen. Bl.a. har meraen
tabellernade nuvarandeinnefattar betydligt fler skadorenlig uppbyggnad, än

bedömningenprincip föranvisar efter utländsk förebildoch aven--
bedömningen imedicinskaVi därför deninvaliditeter. attsammansatta anser
tabellerna. Deti föreslagnafortsättningen utgångspunkt debör medgöras

maximal-ersättning för s.k. ochordning särskildinnebär dagens medbl.a. att
blir samtliga skadetyperutgångspunkten i ställetnivåfall ochöverges attatt

detta förslagSamtidigt undviker medstrikt efter invaliditetsgrad.ersätts man
ersättnings-efter skildanärvarandeolika såsom förskadetyper ersättsatt --

tabeller.
särskildafordrarinvaliditetstabellernaövergång till de föreslagnaEn

under långskadetyp hartotal synförlust. Dennaöverväganden det gällernär
ersättningshänseendeisärställning i skadestándsrätt ochtid intagit svensken
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jämställts med de allra svåraste skadorna, såsom tetraplegi dvs. förlamning
såväl ben. Sålunda total synförlust i dagersättsav armar ettsom stortsom

maximalfall, vilket 650 000 inberäknatkr ersättning för sveda ochmotsvarar
värk. I 1991 års förslag till invaliditetstabell total synförlust åsattärny en
invaliditetsgrad 68 vilket 100 enligt 1981 årsprocent motsvararom procent-
tabellverk; någon omvärdering från medicinskskadetypen synpunkt detärav
således inte fråga medan exempelvis tetraplegi har åsatts invaliditets-om en-
grad 99 Om ersättningen strikt invaliditetsgrad,beräknas efterprocent.av
medför detta nödvändighetmed ersättningen för total synförlust i framtidenatt
blir betydligt lägre för tetraplegi. finns enligtMot detta vår mening iän och
for sig inget erinra. Däremot ställer tilltveksamma ersättningenatt attoss
for stadigvarande skulle vid total synförlust sänkas i absoluta Vital.ävenmen
förordar därför beträffande denna tillfälligskada särlösning,typ av en som
innebär ersättningen så fryses nivådagens och förblir oför-sägaatt att

tilländrad dess den tabellariska ersättningen vid invaliditet 68att en av
har nått till motsvarande belopp. Intill dess skulle ersättningen förprocent upp

synförlust eftertotal avdrag for vad kan belöpa på sveda och värksom anses-
till inte 000uppgå fullt 570 kr.-

Särskilda olägenheter

Den nuvarande skadeståndsposten olägenheter i övrigt upphov tillhar gett
tillämpningsproblem olika slag, hur tillskall dras andragränsent.ex.av

ingåendeskadeståndsposter, hur olägenheterna särskildaskall utredas i det

fallet vilket belopp skalloch med de ersättas.
l den praktiska skaderegleringen lämnas iskadestånd för olägenheter

övrigt ofta med invaliditetsgradbelopp till skadelidande medsamma samma
15 tillvid nämnda invaliditetsgrad uppgår ersättningent.o.m. procent;upp en

25-årig i flestade fall till standardbelopp bör90 000 kr. Dessaperson ca
enligt vår mening i fortsättningen ingå i ersättningen för lyte och men, som
alltså höjs med motsvarande belopp.

Om skadelidandedet utredningen i framgår den påskadeärendet attav
grund särskilda förhållanden tillfogats klartmåste olägenheterhaav somanses
överstiger ersättningenvad kompenseras tabellariskt bestämdadensom genom
for lyte och skadeståndspost,bör ersättning emellertid undermen, ges en ny

eftersärskilda olägenheter. Ersättning för särskilda olägenheter bör även,

individuell bedömning, till invaliditetsgradskadelidande med överen ges en
i består15 gäller framför olägenheter arbetetdet allt sådananärprocent som
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i allmänna besvär och ökad anspänning för uppnå visst arbetsresultat.att ett
fritidOckså förlust bör kunna särskilda olägenheter, dennaersättasav som om

förlust innebär ingrepp i skadelidandes livsföring.denavsevärtett
Under skadeståndsposten särskilda olägenheter bör däremot inte ersättas

ekonomiskaförhöjda levnadskostnader eller inkomstförluster. Sådanasmärre
förluster, för närvarande i utsträckning olägenheter iersättsstor somsom
övrigt, bör i fortsättningen under de där de hör hemma, alltsåersättas poster

respektive inkomstförlust.kostnadersom
i övrigt alltså upphöra.Den nuvarande skadeståndsposten olägenheter bör

i riktning nordisk rättslikhet beträffande skadestånd förDetta är ett steg mot
ideell jämförelser ersättningsnivån i Sverige ochskada och medför mellanatt
övriga länder i fortsättningen underlättas.

eller harSkadestånd för ideell skada till skadelidande medvetslösaärsom
medvetandegradsänkt

hänsyn tillSkadestånd för ideell skada enligt vår mening bestämmasbör utan
medvetandegrad.skadelidande varaktigt eller har sänktden medvetslösärom

skadelidande till följdfinns anledningl de undantagsfall där det denatt anta att
skadeståndet dockskadan har fått sin livslängd förkortad böravsevärtav

ilivränta, för närvarande försäk-kunna fastställas utgå såsom görsatt som
ringspraxis.

Ersättningsnivån vid ideell skada

nuvarandehuvuduppgifter varit denEn våra har ersätt-övervägaatt omav
höjas. inte sällan hävdatsningsnivån vid ideell skada bör Det har att

liggerideell internationell jämförelseskadestånden i Sverige för skada vid en
skadeståndsnivån i olika länderpå påfallande låg nivå. Att jämföra möteren

svårigheter. fordras föremellertid olika skäl betydande Sålunda att manav
ersättningrättvisande bild också denskall någorlunda beaktaratten man

Även betydelseför ekonomisk rad andra faktorer harlämnas skada. ensom
undersökning ersättningen iomfattandevid sådan jämförelse. En så aven

för vårtmöjlig genomföra inomolika har emellertid inte varitländer att ramen
ideell skada.till enbartVi i stället fått begränsa jämförelsenuppdrag. har

undersökning vi harjämförandeBl.a. med hänsyn till resultatet den somav
betydligthöjs detföretagit skadestånden för ideell skadaföreslår näratt

i frågahöjning ocksåallvarligaste En viss börgäller de skadorna. göras om
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inte ersättningsniván vid skadorfullt så allvarliga. börskador Däremotärsom
lindrig i princip oförändrad.natur varaav mera

huvudsakligen ersättningspos-höjning önskvärd påDen börär görassom
allvarligasteersättningspost för skadornaoch Denna bör delyteten men.

skadestånden för sveda ochvilket tillsammans medhöjas med 50 procent,
ersättning milj.särskilda maximal pâ lvärk olägenheter medför översamt en

lämpligtsådan höjning detFör dämpa kostnadseffekternakr. att synesav en
tillräckligtenligt vår meningigenom etappvis. Sålundaslår detden är attatt

tagitinom statsmakterna harfullt genomförd år från dethöjningen är atttre
till våra förslag.ställning

dödsfallSkadestånd vid

skadeståndslagenenligt 2 §till döden, utgår 5 kap.personskada lettHar
kostnaderi skälig omfattning, andraersättning för begravningskostnad och,

förlust underhåll.Dessutomtill följd dödsfallet. ersätts avav
dödsfall svenskanhörigas till följd harkostnaderNär det gäller ettav

medskadelidande riktning. Vi räknarför liberalrättspraxis utvecklats i deen
lagändringfortsätta någon ärutveckling kommerdenna attatt utanatt

påkanad.
utomrättsligaunderhåll i denuppskattasSkadestånd för förlust av

efterlevandes behovvissa schabloner rörande deskaderegleringen utifrån av
förutsättningerinran förfarande, underingen dettaunderhåll. Vi har attmot

följerskadeståndunderhållsbehov får högrestyrker änden störreett somsom
dettapraktiken ocksåschablonen. l tillämpas schablonerna sätt.av

skadelidandes dödVerkan denav

fallerland sedan längei vårt rättenEnligt allmänna grundsatser har gälltsom
skadestån-innanskadats dörför ideell dentill skadestånd skada bort, somom

fastställts dom eller avtal.det har genom
skadestånds-i landgrundsatser, inte gäller någotDessa annat varssom

märkliga resultat. Detillenligt mening ledavi har studerat, kan vårsystem
för ideell skadaskadeståndnämligen skyldighet betalainnebär att att somen

sanktionen för dennaliksomskadelidande i livet kaninträtt medan den var ——
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skyldighet i form dröjsmålsränta falla bort skyldigheten inte infriasav om-
innan den skadelidande hinner avlider.

Vi föreslår därför principerde förgäller närvarande ändras såatt attsom
till skadestånd for ideell skada irätten regleras skadeståndslagen går översom

den skadelidandes arvingar krav skadeståndsådant har framställtsom
innan skadelidandeden avled. En särskild bestämmelse detta innehåll börav

in i 6 kap. skadeståndslagen.tas

Skadestånd för psykisk e.d.chock

Den har tillfogats i psykiskapersonskada form chock eller andrasom av
besvär underrättelsen anhörig dödatsnäraattgenom om genomen en
skadestândsgrundande handling i tidigare praxis skadestånd.har vägrats
Denna praxis ändrades Högsta domstolen år 1993, då närstående till denav

blivit uppsåtligen dödad tillerkändes för psykiskaskadestånd besvär medsom
anledning dödsfallet.av

Enligt vår mening bör till psykiska till följdskadestånd för besvärrätten

anhörig har handlingdödats skadeståndsgrundandenäraattav en genom en
inte tillbegränsas fall då dödandet har skett uppsåtligen. Skadestånd bör kunna

dödsfalletutgå har vållats vårdslöshet eller skadeståndsan-även när närgenom
vilar striktpå gnmd. Endast den släktskap, samboende ellersvaret som genom

liknande avlidne särskilt tillstod den bör dock berättigad skadeståndnära vara
för sin personskada. En bestämmelse innehåll in i 2 §detta bör 5 kap.tasav
skadeståndslagen.

Bestämmelsen reglerar inte fallet har åsamkats psykiskadet någonatt
till följdbesvär anhörig skadats allvarligtharnäraattav en genom en

skadeståndsgrundande handling. får dock inte läsas så denBestämmelsen att
till i liknarutesluter skadestånd fall dem har lagreglerats.rätten som som

i iFrågan vad mån skadestånd skall kunna utgå i sådana fall får avgöras
rättstillämpningen.

Enligt vår mening finns inte sidan tilldet anledning vid den rättatt av-
skadestånd för i psykiska innebärpersonskada form besvär vårt förslagav som

införa till kränkning medskadestånd för eller och saknadrätten sorg-
anledning någon har dödats skadeståndsgrundande handling.attav genom en
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Omprövning skadeståndav

intevid tidpunkt detSkadestånd för personskada fastställs ofta när ännuen
sig. Bedömningengestaltahur skadeläget i helhet kommerstår klart dess att

utsträckning grunda sig påframtida skadeföljder får därför i antagan-storav
inte hållerdessa antagandenolika slag. Om det visar sigden attsenareav

möjlighet skade-enligt § skadeståndslagenstreck, finns 5 kap. 5 omprövaatt
inkomstförlust ochgällerändrade förhållanden detståndet på grund närav

underhåll.förlust av
ideell skada saknas däremotskadestånd för kostnader ochI fråga enom

minst ibrist inte denomprövningsmöjlighet. visat sigDetta harsådan vara en
möjlighet tillinförsskaderegleringen. Vi förordar därför detpraktiska att en
I likhet medoch ideell skada.skadestånd för kostnaderomprövning även av

underhåll börförlustinkomstförlust ochgäller i frågavad enavomsom
tilllegat grundde förhållandenomprövning dockförutsättning för att somvara

väsentligt.bestämmande har ändratsersättningensför
skadestånd förenligt 5 § skadeståndslagenOmprövning 5 kap. person-av

denvid förhållandennärvarande kunna ske bara ändradeförskada bör som
sida.skadelidandes

medvållandeJämkning grund av

närvarande kunnapersonskada liksom föranledning börmedSkadestånd av
uppsåtligensjälvskadelidandemedvållande endast denjämkas grund omav

till skadan.vårdslöshet har medverkateller genom grov
skadestånd förböri frågaundantagsfall jämkningl de kommernär

jämkas, dennamening inteenligt vårinkomstförlustkostnader och om
framtida vård ellerskadelidandesväsentlig betydelse för denersättning är av

jämkningoavkortad. Denutgåersättning alltså alltidförsörjning. Sådan bör
till vållandegradenmotiverad med hänsyni och för sig kan avvarasom

uteslutande på deni fallomständigheter dessasidor och andra bör görasömse
dennatill;kan haskadelidandeideell den rättersättning för skada som

vård ellerskadelidandesför denväsentliga behoversättning fyller inte samma
försörjning.

tredje stycket skade-6 kap. l §bestämmelsen iförslag innebärVårt att
jämknings-den allmännadet-ändras såståndslagen sättatt som avsamma
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i skadeståndslagen uttryckligen framgår den skade-regeln 6 kap. 2 § att-
bedömningenlidandes behov skadeståndet skall beaktas vid vad kanav av som

skälig jämkning.utgöra enanses

Skadeståndets bestämmande

för ersättning förstandardiserade bör användas bestämmaDe attnormer som
mening inteenligt våroch värk lyte och börsveda styrassamt avmen

tillämpningen.hittills utbildas i praktiskadetaljerade lagregler denutan som
anspråk skadestånd för personskadaöverväldigande majoritetEn av

olika rådgivande nämnder verksammafor närvarandebehandlas ärsomav
Ansvarsförsäkring-Trafikskädenämnden ochförsäkringsområdet, framför allt
erbjuds inärnndförfarandepersonskadenämnd. Genom detta parternaens

ledning förförhållandevis enkelt fåmöjlighet påskadeärendet sättatt ett
förebyggaför lösa ellerbedömningen deras fall. Mot detta attsysternav

mening någon befogadpersonskadeersättning enligt vårkonflikter kanom
inte riktas.kritik

ställnings-innebär deraskonfliktlösande verksamhetNämndernas att
vägledandepersonskadeersättning, i avsaknadi olika frågortaganden avom

rättsutvecklingen detta område.kommitdomstolsavgöranden, har att styra
sig derättegång drarkostnadsrisker förenade medPå grund de ärsom enav

ersättningsfrågananlita i sådana fall därskadelidande för domstolarna ävenatt
i sistadendärför skulle önskvärtprincipiell betydelse och detär attvaraav

skadelidande iFör stimulera dehand prövades Högsta domstolen. attattav
till rättsfrågornasådana fall föra saken vidare domstol bör nämnderna när-

till försäkringsbola-prejudikatbildning sina yttrandenägnade för avslutaär -
i domstolsrätte-utgångenrekommendation till demmed oavsettatt engen en

skadelidandes rättegångskostnader.såväl sina dengång stå för egna som
meningenligt vår utvärderasorganisation och verksamhet börNämndernas

vid nämndernafrågor förfarandetsärskild ordning. Vi pekar deli en om
vidanledningsammansättning finnasdet kan övervägaoch deras att ensom

nämndverksarnheten.sådan översyn av
i denanvändsandra schablonerVi förordar vidare de tabeller ochatt som

ideell skadaersättning förskaderegleringen förutomrättsliga bestämmaatt
skadeprövrtingsnämnder efter deti mellan alla berördafastställs samverkan att

inhämtats från olika intressenter.synpunkter
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Kostnadskonsekvenser

Våra förslag innebär de skadelidandes möjligheter få skadestånd föratt att
personskada förbättras i del Eftersomavseenden. sådant skadestånd ien
praktiken i flestade fall från ansvarsförsäkring eller från motsvarandeutges en
försäkring för skador i trafiken och i arbetslivet, dvs. trafikförsäkringen
respektive Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, kan våra förslag få kost-
nadskonsekvenser för dessa försäkringar. Det gäller särskilt förslaget om en
höjning ersättningsnivån vid ideell skada och förslaget utvidgningav om en av
de möjligheternanuvarande till ersättning för psykiska besvär till följd attav

anhörig har dödatsnära skadeståndsgrundande handling.en genom en
En höjning den nuvarande ersättningsnivån vid skadeståndsposten lyteav

och med 50 i de allvarligaste fallen och viss höjningprocentmen en av
ersättningen i fråga skador inte fullt så allvarliga skulle enligtär våraom som
beräkningar, höjningen genomfördes gång, medföra ökade kostnaderom en
för trañkförsäkringen med 2 föroch Trygghetsförsäkringen vidprocent
arbetsskada imed procenttal. För dämpa dessa effekterstort sett attsamma
kan det lämpligt höjningen genomförs etappvis, under år frånattvara t.ex. tre
det tagitstatsmakterna har ställning till våra förslag. Kostnadsökningen föratt
dessa försäkringar dåkan begränsas till 0,7 för ochprocent vart ettca av
dessa år. För den reguljära ansvarsförsäkringen i regel ingår i olikasom-
slags paketförsäkringar, i hem- och villahemförsäkringen blir kost-t.ex. -

inaderna det försumbara.närmaste
Vårt förslag till skadestånd förrätt psykiska besvär till följdom attav en
anhörig har dödatsnära skadeståndsgrundandeäven handlinggenom en annan

uppsåtligt brott skulleän enligt våra beräkningar medföra kostnadsökningen
för trañlcförsälcringen l-l,5 För övriga försäkringar torde förslagetprocent.

endast marginella kostnadseffekter.

Våra övriga förslag kan för sig inteoch ha någon nämnvärdvart ett
betydelse från kostnadssynpunkt. Och inte torde de medförasammantagnaens
någon kostnadsökning mindrestörre tiondels för de för-än procenten- -
säkringar det frågaärsom nu om.

Våra förslag kan få vissa kostnadseffekter föräven Brottsoffermyndig-
hetens, och därmed del. Denna kostnadsökning blitorde dock mycketstatens,
begränsad.

i
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Jämställdhetspolitiska konsekvenser

tillfogatsden harprincip inom skadestándsrättengrundläggande ärEn att som
inte hadeskadanekonomiska lägeiskall försättasskada som omsammaen

tilldärmedkönen kommerlöneskillnader mellanFörekommandeinträffat.
intereglernaskadestándsráttsliga ärDei skadeståndsbeloppen.ocksåuttryck

skillnader.utjämna sådanaförinstrumentanvändasägnade attatt som

Ikraftträdande

januari 1997.kraft tidigast den likan trädaVåra förslag
föreslårviskadeståndsreglerprinciper bör deEnligt allmänna somnya

ikraftträdandet.efterinträffarskadefallendasttillämpas som
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Summary

The task of the Commission

The primary task of the Commission has been consider various issuesto
relating non—financial damage. Our previous SOU 1992:84to report was

withconcerned the of non-financial damage violationrepresented by oftype
integritypersonal conjunction with crime Chaptersee Section 3 of the

Ton Liability Act. ln the following final provide ofreport, accountwe an our
consideration of non-financial losses suffered conjunction with personal
injury. The of damage considered include pain and suffering, disfigure-types

other disadvantage, and other inconveniencesment permanent seeor
Chapter Section l of the Tort Liability Act.

Just few short the primary of damages within thea years ago, purpose
sphere of personal injury provide compensation for non—financialtowas
losses. However, includingtrends, the continual reduction of socialrecent
welfare insurance benefits, have rendered damages much importanta more

of compensation for economic losses resulting from injury.personalsource
This withconcerned number of issues relating suchreport losses thattoa
have been expressly mentioned of reference attentionattractedtermsour or

other contexts.

General principles

A guiding principle for work has been that injured shouldour partyan
receive, through damages, full compensation hisfor her losses. As regardsor
damages for economic losses, basic understanding that the ofamountour
damages should be based standardized scheme, but, rather, thatnot on some
the actual loss incurred should be compensated, be difficult toeven may

that loss.assess
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truth;absolutetherehowever,non-financial losses,regardsAs no
100,00010,000,assessedshould benon-financial lossparticular atwhether a

hand,otherquestion. On thelegal policyessentially1,000,000 kronor aor
criteria thatofbasisthein suchdetermine damagesimportant cases onto

arbitrary.entirelybecomingdecisionspossibleconsistent preventtoasare as
effects of thewhich theduringtimeoflengthinclude thecriteria mightSuch

dysfunc-physicalofdegreepain and theintensity of thethefelt,damage are
whichthefeel thatthereforeWe system,loss. currentcaused by thetion

of thiscriteriastandardizedof toapplication type non-assessentails the
acceptable.injury,personalofresultincurredfinancial losses aas a

desirability ofthebeenhasguidedhasprinciples thatof theAnother us
regards damages.countriesNordicin thepolicylegaluniformestablishing as

Weconsideration.intobe takenalsocountriesnon-NordicinTrends must
indramatic risestheapproachcritical recentcareful,adopt tomust a

certain of theseinnon-financial lossofappliedlevelscompensation cases
compensationraisebegoalimportantThe tomustcountries, however. most

losses.profoundfor thelevels most

personalsufferedhavewhopayableDamages ato persons

injury

damagestheLiability Act,Tort[l] of theSectionChapterPursuant to
compensationincludeinjurypersonalsufferedwho havepayable ato persons

non-financial losses.andof incomelossfor costs,

Costs

and othervisitsforrelatives‘whetherrelating costsissueOne to costs
compensatedbeinjured morestimulation of thesupportive party may

view thatCommissionsthecurrently. moretheythangenerously are
offor theandsuchfor costsprovidedcompensation should be costsgenerous

emphasize therelatives. Tobyinjuredprovided the partyother tocare
thisinoptionscompensationexpanding proposewedesirability of manner,

concerning damagesLiability Act,Tortof the[1,Sectionthat Chapter
woulddamagesrightpartysinjuredthe toamended such thatbefor costs,
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extend reasonable incurred by thoseto especially closeencompass thecosts to
injured party.

There number of other problems associated with the ofare a component
damages that based which, in view, should also be consideredcostson our
in orderly fashion. Among these problems the issue of thean extent to
which damages should availablebecompensatory the ofto costscover care

and above that payable of public funds.over out

Loss income

On the basis of the principles that have guided work, be concludedour can
that damages awarded for loss of future income should, they have date,toas
correspond the actual losses that be expectedto and for example, becan not,
based standardized such injuredthe partys degree ofon some norm as
medical disability.

That having been said, damages for future loss of income in principle,are,
also applicable involving children and inpeople, spite of thecases young

difficulties that sometimes involved in assessinggreat these losses. Suchare
particularly difficult in which childassessmentsare cases a or young person

seriously injured that he she will be capable of gainfulso or never
employment will be employable inonly limited capacity. theor a very
inquiry into the injured partys talents and other qualifications for particulara
form of gainful employment that carried conjunction with theout
damages fails yield the basis for betocase necessary assessment,an may
appropriate standardized scheme. One usefulto the view of theuse a norm,
Commission, might thebe income of employed ful1—timeinaverage a person
this Circumstances relating injuredthecountry. partys social milieu,to on
the other hand, should principle, into thenot, enter assessment.

Injured parties who have sustained injuries that they will requireso severe
for the of their lives should be entitled damagesrest only for thecare to not
of but for futurethe incomecosts they estimated have lostcare toare as a

result of the injury. This principle withaccordance the preparatory
materials produced in conjunction with the adoption of l975the amendment
of the injurypersonal regulations in Chapter 5 of the Tort Liability Act, and
with insurance practice.recent

Injured parties who worked the priorhome the injury but, resultto as a
of injury,the longer able do should be awarded damages for losstoare no so,
of income based the of retaining servicesthe of thirdcostson party.a
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sufleringPain and

pain andcompensation fordetermininginemployedcurrentlyThe norms
oflength thethecriteria suchquantifiableobjectivelybasedsuffering asonare

alsoinjury.of thetherequired andoftheperiod of naturetype carecare,
ofusedbeshouldfactorstheseCommission thatof the measuresview asthe

injury.ofthe extent
concernedthehistorical and other moreFor current arenormsreasons,

possibleT0 makepsychological injury. accuratephysical thanwith morea
should bethepsychological damage,involvingevaluation in normscases

forin theincludeexpandedshould beThey manner asrevised. to same—
profoundregardedbedetermining whatinguidanceinjuryphysical ascan—

shouldpsychiatricofformswhat treatmentanddamage,psychological
clearlybeshouldcompensation.of basicincreasegrounds forconstitute an

withfootingequalsufferingpsychologicalprofoundemphasized that on
suffering.physicalprofound

withmerelyin themadeshould be notaddition, changesIn norms —
physicalregardsininjury but,psychological respects, assomerespect to

injuredseriouslyawardedcompensationthe tothat amountsinjury to ensure—
currently.doquickly theydropparties do not asas

disadvantageotherDisfigurement permanentor

forintended compensatedisadvantage per-toforDamages permanent are
Suchimpairment.psychologicalphysicalofformin thedamage ormanent

ofof degreeinquantifiablereasonablyview, termsis, in aimpairment our
physicalreduction ofdefineddisabilityofbaseddisability as aconcepton a
negativehaveexpectedbeimpairmentSuch tofunction. apsychological canor

socialtheirofindependentessentiallyparties thatinjuredimpact on
shoulddisadvantageforsituation. Damageslife permanentcircumstances or
partysinjuredof thebasisprimarily theassessedcontinue betherefore onto

incurred.disabilitytime thethedisability andmedical wasof atdegree age
thattablesdisabilityofincouchedcurrentlyopinionsMedical termsare

modifica-majorundergoneand havenineteenthlate notthefrom centurydate
occasions. Inslightlymodifiedbeenhavethough they manysince,tion on

tables,disabilityproposedpresentedindustryinsurance1991, the new
oldthefromdifferthatmedical oneswithconsultationin experts,developed

wouldtablesproposedthethatpositionsignificant respects. ourmany
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better basis for the documentationserve of medicalas a opinions than the
tables. Among other advantages,current the proposed tables structuredare

logically and consistentmore with their function;a theymanner more
include of injury than thetypes tables;more and they implementcurrent a
principle based models employed abroad for the evaluation ofon multiple— —
injuries. therefore the opinion of the Commission that medical opinions
should be inexpressed of the proposed tables interms the future. Among the
effects of switching tables would be that the ofcurrent system separate
contpensation for maximal cases and levelled cases would be abandoned
in favour of which compensationsystem for all injurya new oftypes
strictly based degree of disability. Moreover, the proposal adopted,on the
compensation awarded for different injuryof would todaytypes not as—

be based compensation tables.separateon—
the disabilityproposed tables be adopted, special considerationtoare

will have be given the question of total loss ofto vision. Thisto of injurytype
has long been accorded special in Swedish damages law, forstatus and,a
compensation in the class the serious injuries,purposes, suchsame mostas

tetraplegia paralysis of well legs. Total loss ofas vision thusarms as as
currently treated major maximal case foras a compensatory purposes,
corresponding damages in the of 650,000 kronorto compensation foramount
pain and suffering included. disabilitythe table proposed 1991, total loss
of vision assigned degree of disability of 68 which correspondsa percent —

100 according the 1981to tables; this injurypercent of hasto then,type not,
been re-evaluated from medical standpoint while tetraplegia, for example,a —
has been assigned degree of disability of 99 compensationa percent.
related directly degree of invalidity, total loss of vision willto necessarily be
compensated significantly lower level thanat tetraplegia in the future. Thea
Commission has objection this change in and of itself. However,no to we
question whether the compensation for disadvantage inawarded thepermanent

of total loss of vision shouldevent be reduced in absolute We thereforeterms.
advocate exception the of this injury,temporary of entailinga thattypecase
compensation be frozen the level and remain unchanged until theat current
compensation payable according the tables for 68 disability hasto percent
reached corresponding Until then, the compensation awardeda amount.

of total loss of vision after deduction moniesof thatcases be regardedcan-
compensation for pain and suffering would be just under 570,000as kronor.—
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inconveniencesSpecial

withconjunctioninarisenapplication havepracticalofproblemsofnumberA
havequestionsexample,Forinconveniences.of otherthe categorycurrent

theothers,theandthisdistinction betweenregarding the categoryarisen exact
incarriedbeinconveniences outinquiries into mustwhichdetail inofdegree

awarded forshould becompensation thatofand theindividual amountcases
inconveniences.

ofteninconveniencesotherfordamages areclaims settlement,practicalIn
with theinjuredawardedbe partywould toawarded in the anamount assame

theinDamagesincluding 15anddisability, percent.ofdegree toupsame
awardedgenerally bewould to90,000 kronor aapproximatelyofamount

position ofthedisability.ofthis degreewith lattertwenty—f1veofperson
should beamountsstandardfuture, thesetheCommission that,the

otherdisfigurement permanentawarded forcompensationin the orincluded
correspondingly.increasedbewould thuswhichdisadvantage,

resultinjuredthethatreveals party, as adamageinquiry intothe casea
inconveniencessustainedhavingregardedbeconditions,specialof must as

compensationwith theredressedbewhichexceeding thoseclearly can
disadvantage,other permanentdisfigurementfortablein thespecified or

rubric oftheunderprovided newshould be acompensationadditional
specialforCompensationinconveniences.specialof damages,category

inquiry,individualfollowing toprovided,beshould alsoinconveniences an
sufferedhavewho15disability aboveof percentdegreewithpartiesinjured a

anddifficultiesgeneralinespeciallyconsistingtheir work,ininconveniences
shouldresults.workparticularachievingwithassociatedincreased stress

theundertimeof leisurelosscompensation forprovidepossiblealso be to
significantentailsquestioninlosstheinconveniences aspecialofheading

lifestyle.partysinjuredtheimpact on
shouldincomeofminor losseslivingincreasedforCompensation costs or

inconvenien-specialofrubrictheunderprovidedhand, beotherthenot, on
providedoftenwhicheconomic losses,suchforCompensation nowces.

theunderprovidedbeshouldinconveniences,of othertheunder category
income,ofand lossis,thatfuturein thecategories costsappropriate —

respectively.
bethen,should,inconveniencesof otherdamagesThe categorycurrent

in thepolicylegalNordicuniformtowardswould beThiseliminated. stepa
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of damages for non—financial facilitateloss, and would comparison ofarea
compensation levels in Sweden and other countries in the future.

Damages for non-financial losses injured parties who unconsciousare or
sufler from diminished mental acuity

Damages for non-financial losses should, Commissionsthe view, be
determined without regard whether injuredthe permanentlyto party
unconscious suffers from reduced mental acuity. In exceptionalor cases,

in whichhowever, there believe injured lifethat the partys willtoreason
be significantly shorter of injury,result the should be possible ruletoas a
that damages shall be inpayable the form of annuity, currently donean as
in insurancethe business.

Compensation levels for non-financial damage

One primaryof tasks been consideringhas whether the currentour compensa-
tion forlevels non—financial damage raised.should be has infrequentlynot
been asserted that the damages awarded for non-financial Swedendamage

conspicuously internationallow by standards. varietyFor ofare a reasons,
however, comparing the level of damages different countries entails

significant difficulties. In order fairreasonably andto accurateensure a
comparison, compensationthe levels of provided for economic damage must

considered.also be A number of other factors bearingalso have sucha on a
comparison. possiblehas been detailed inquiry intomake suchnot to a
compensation in countries withinother the framework assignedof task,our
however. Rather, have been forced limit comparison the field ofto towe our
non-financial damage.

Based the results of this comparative inquiry, and other groundson on as
well, recommend that non—financial raiseddamages for losses bewe
significantly involving injuries.the serious Levels should alsomostcases

raised,be though quite serious.moderately, for injuries that notmore are so
Compensation levels for injuries should remain essentiallyminormore
unchanged, however.

The desired increases compensation forshould be made primarily levels

disfigurement Compensationother disadvantage. for the mostpermanentor
serious injuries which, combined withshould be increased 50 percent,

for pain inconveniences, fordamages and suffering and special would make
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In order reduce themillion kronor.compensation ofmaximum toover onea
appropriatebewouldincreaseeffects of such totocosts, appearan on

Commissionposition of thetherefore theinimplement the change stages.
within threefully implementedthe increasewould be acceptablethat were

andproposal by thefollowing consideration of governmentouryears
parliament.

involving deathinDamages cases

awarded,becompensationinjury results in death,personal pursuantmaya
withinand,funeralLiability forSection of Tort Act,2 theChapter coststo

Compensation alsoof death.theincurred resultother costs as areason,
of maintenancefor lossawarded payments.

Swedish legalof death,relatives resultincurred byregardsAs costs aas a
theinterpretation fromliberaltowardstrendpraxis has shown morea

without needcontinue thethisWe trendinjured parties.standpoint of expect to
legislative amendment.for

offor lossdamagesclaims settlementout-of-courttheIn system,
relatingstandardized schemebasis oftheassessedmaintenance aonare

thisobjectionmaintenance. We haveofsurvivors’ needthe todamages noto
needsmaintenancesurvivor whoprovided thatprocedure, greaterprovecana

standardizedfrom thefollowwoulddamages thanawardedbe greatercan
thisappliedis, in practice,fact, the schemeInscheme. manner.

injuredofEffect of death party

righttheprincipleslong—standingfundamentalAccording tocountry,ourto
dies beforeinjuredthenon-financial lapseslossesfordamages party

judgmentestablished bybedamages agreement.orcan
whichprinciples,Commission that theseofposition the notthe are

studied,damagescountries whoseof othertheapplicable systems weany
entail thatTheyrise rathergivesometimes anstrangeto consequences.
injuredincurred bynon-financialfor losses partyobligation damages anto pay

obligation,with suchassociatedsanctionsalive wellwhile he anasaswas —
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such penalty interest lapse the obligation prior the deathas not met to—
of the injured party.

The Commission therefore that the principles incurrently effectproposes
be amended that the right damages non-financialfor lossestoso pursuant to
the of the Tort Liability Act injuredtransferred the partys heirsterms to

for such damages has been submitted prior injuredthe death of therequest toa
special provision thisA effect should be Chapter 6 ofadded theparty. to to

Tort Liability Act.

forDamages psychological likeand thetrauma

Persons who have suffered injurypersonal the form of othertrauma or
psychological distress result of being informed relativethat close hasas a a

killed constitutingbeen through grounds for damages have, accordingactan
previous praxis, been denied This praxis modifieddamages. byto was a

indecision of the Supreme Court 1993, when the close relatives of a person
killedwho had been intentionally awarded damages for psychologicalwere

distress resulting from the death.

the view of this Commission that the right psychologi-damages forto
resulting relativecal distress from the death of close through acta an

constituting whichgrounds for damages should be limited in thenot to cases
wilfully caused. should possible indeath also be award damagestowas

in which caused by negligence, responsibility forthe death whenwascases or
strict liability.question of Only closely related thedamages topersonsa

cohabitation the like entitled fordeceasedby blood, should be damagestoor
injury in provision this effect should bepersonal such however. A tocases,
Chapter Section Liabilityadded of Tort Act.2 theto
provision in whichThe would be applicable hasnot to someonecases

relativesuffered psychological distress serious injury closeresult of toas a a a
resulting from constituting for damages. However, thegroundsactan
provision interpreted precluding right damages inbemust not to casesas a
similar which damages bethose that regulates. Theto extent to may

in judicial application.awarded such be decidedcases can
establish andview that there sufficient tonotour reason over—

psychologicalright in form ofabove the damages for personal injury theto
aggrieve-right damages fordistress that envisaged in proposal toour a—
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ofresultbeing killedcaused bybereavement actanas ament someoneor
for damages.constituting grounds

Reconsideration of damages

time whenpoint indeterrrtinedoftendamagesinjurypersonalIn at aarecases,
appraisalwill be. Theof damageeffect theoverallwhat thestill unclear

necessarily largelythereforeof the damageof futurethe consequences
that theseshownlaterkinds.variousassumptions ofbased on

exists,possibilitythereasonably pursuantbeenassumptions have correct,not
reconsider the damagesLiability Act,of TortSection 5 theChapter toto

ofand lossof incomeregards lossconditionschangedofgrounds ason
maintenance support.

benon-financial however.damage,and cannotforDarmges recon-costs
claimspracticalinleastfailing,beturnedThis hassidered. notout to a

option ofthat therecommendsCommission thereforeThesettlement. recon-
available. Asmadebenon~f1nancial damageandforsidering damages costs

prerequisiteof maintenancelossincome andof of support,questions loss a
constitu-conditionsin thesignificant changeshould bereconsiderationfor a

of damages.basis forting the assessment
Chapterinjuries,personalforof damagesReconsideration pursuant to

bethecurrentlyshould,Liability Act,TortSection 5 of the case,as
injuredtheaffectconditions thatchangedof party.only thepossible event

negligencecontributoryofgroundsApportionment on

contributoryofgroundscurrently,possible,remainshould onas
injurypersonalofresultawardedapportion the damagesnegligence, aas ato

contributednegligenceofresultwilfullyinjuredtheonly grossparty or as a
injury.theto

of damagesapportionmentwhichexceptionalIn those cases
andfordamagesCommission that costsopinion of theappropriate, the
thecriticalcompensationthisapportioned tobeshouldincomeofloss not

shouldcompensationSuchinjuredof thefinancialfuture party.supportcare or
in itselfthatapportionmentthefull. In suchprovided in maybealways cases,
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be appropriate, considering the degree of responsibility of each the parties and
other circumstanccs, should be applicable only the compensation forto non-
financial losses which the injured entitled;be this compensationto party may
does have the critical significance for injuredthe partys andnot same care
financial support.

Our proposal entails modifying Chapter Section [3] of the Tort
Liability Act expressly the the general ruleto state same manner as on—
apportionment in Chapter Section Liability2 of the Tort Act that the—
injured partys need of damages shall be taken into consideration in assessing
what be deemed reasonable and appropriate apportionment.can a

Assessing damages

the position of Commissionthe standardizedthat the that shouldnorms
be used determine compensation painfor and suffering for disfigure-andto

other disadvantage should be guided detailedbyment permanent notor
legislation but, rather, that they should, they have been date, betoas
established in practical application.

The overwhelming majority claimsof for damages for injurypersonal are
currently handled various consultativeby committees in insurance field,the

importantly Trafficthe Accident Board Trafikskadenamnden and themost
Liability InjuryInsurance Personal Board Ansvarsforsakringens personskade-

Turning for providesnämnd. boards help parties inthe damagesto a case
with relatively uncomplicated of receiving guiuance in evaluatinga means

Commissions opiniontheir the that justified objections becase. no can
raised this of preventing conflicts.resolving andto system

In the absence of decisions provide guidance,that might thecourt toserve
positions various issues arrived conjunction withthat the boards have aton
their conflict-resolving activities development of the law inhave guided the
this Because of the risks with litigation, injured partiesassociatedcostarea.

reluctant which compensation issuein in theto to courtare go even cases
involves significant principle and therefore be desirable thewoulda case

ultimately tried in injured partiesthe Supreme Court. To thewere encourage
in such initiate issues of lawlegal action, the boards should whentocases —

intended establish their insuranceprecedent conclude theto statements toare —
companies with companies theirrecommendation and thethat the owna pay
injured of the action.partys legal regardless of thecosts outcome
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should, in theactivities of boardsand theorganizationalThe structure
identifiedsystematically evaluated. We haveCommission,of the beopinion

composition of the boards thatactivitiesrelating the andof issuesnumber toa
carriedreviewconsidering suchworthmight be out.a were

standardized usedschemesand otherrecommend that the tablesalsoWe
compensation fordetermineclaims settlementout-of-courtby the tosystern

cooperation with all theinapprovedreviewed andnon-financial losses be
views of interestedof thefollowingthat hear damageboards surveycases, a

parties.

Cost-related consequences

inreceiving damagesofparties‘injuredwill enhanceproposalsOur prospects
providedinSince such damagesofnumber most cases,respects. are,a

traffic andcoveringcorresponding insuranceinsuranceliabilitythrough or
and labourliability insurancethird—partyinjuries is,Occupational that motor—

affect theproposalsrespectivelyinsurance, costsno-faultmarket mayour—
in thissignificantParticularlyinsurance.ofwith these respectassociated types

non-financial losseslevel forcompensationtheincreaseproposalsthe toare
compensationprovideopportunitiesavailablecurrentlyexpand theand toto

relativeof closekillingresulting from thedistresspsychologicalfor as aa
for damages.constituting groundsofresult actan

of theincrease50calculations, currentAccording percentto aour
otherdisñgurementofdamagesfor thecompensation level category or

ofcertain increaseandseriousin thedisadvantage most cases, apermanent
serious would,quitethatfor damagecompensation levelthe not as

third-ofin theincreaseentail 2all motorimplemented costspercentat aonce,
in theincreaseessentially theandliability insurance percentagesameparty

effects,modulate theseln orderno-fault insurance.marketof labour tocosts
inimplementedwill beincreaseappropriate thebewould toappear

thetime whenperiod from thethree-year governmentperhapsstages, aover,
in theincreaseproposals. Thedecisionmakeparliament haveand ourona

limitedcould thus beof insuranceformswith these toassociatedcosts
ordinaryForof the threefor eachannuallyapproximately 0.7 years.percent

various insuranceincludedrulewhich.insuranceIiabilitv a—
homeownersandcomprehensive insurancehouseholderssuchpackages, as

negligible.nearlywould betheinsurance costs very—
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Our proposal concerning the right damages for psychological distressto
resulting from killingthe of close relative result of that consti-acta as a an

grounds for damages but wilful criminaltutes would, accordingnot acta to
calculations, entail l-1.5 increase in the of third-our percenta costs motor

liability insurance. The proposal should have only marginal effectsparty on
the of other of insurance.costs types

Individually, other proposals should have appreciableour not any
significance from the standpoint of Even collectively, they shouldcosts. not
entail particularly large increase less than 0.1 in the of thea percent costs— —

of insurance affected.types
Our proposals have certain effect the of Crimethe Victims’may costsa on

Authority Brottsoffermyndigheten, and thereby of the Thisstate. cost
increase should be slight, however.very

Consequences with equal opportunity policytorespect

One of fundamentalthe principles of damages law that the who hasperson
suffered loss shall inbe placed the financial situation he shea same as or
would have been in the damage had Extentedoccurred. differencesnot
between salariesthe byearned and will be reflected by themen women

of damages. The provisions of damages law intended beamounts not toare
used instrument for eliminationthe of differences.suchas an

Effective date

Our proposals take effect earlier January 1997.than lmay no
Pursuant fundamental principles, the provisionsdamages whichto new we

should be applied only damage occurring subsequent thepropose tocases
date which the proposals become effective.on
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Lagförslag

Förslag till

Lag ändring i skadeståndslagen 1972:207om

Härmed 1972:207föreskrivs i fråga skadeståndslagenom
dels 5 kap. 2 §§och 5 6 kap. 3 och 4 §§ skall ha följandeatt samt

lydelse,

dels det i lagen införs bestämmelse, 6 kap. 5 följandeatt en ny av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Skadestånd till den har tillfogats personskada omfattar ersättning försom
sjukvárdskostnad och andra sjukvårdskostnad and-samt

utgifter, kostnader för den skadelidandera
och, i skälig omfattning, dem som
står denne särskilt nära,

2. inkomstförlust, inkomstförlust,
sveda och värk, lyte eller fysiskt och psykiskt lidande
stadigvarande övergående sveda ochannat samtmen naturav

olägenheter i tillövrigt följd värk eller bestående lyteav artav
skadan. eller stadigvarande menannat

särskilda olägenheter tillsamt
följd skadan.av

Lagenomtryckt 1975:404.

i Senastelydelse 1975:404,
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

inkomstmellan denskillnadeninkomstförlustErsättning för sommotsvarar
och denskadats,icke hadehanuppbära,skulle ha kunnatskadelidandeden om

kanhanuppnått ellerborde haellerskadan harhaninkomst somtrotssom
krafterhanssådant arbeteuppnå motsvararkommaberäknas somatt genom

tillhänsynmedhonombegärasrimligen kanfärdigheter ochoch avsom
liknande åtgärdomskolning ellerverksamhet,utbildning ochtidigare annan

omständigheter.jämförligadärmedochbosättningsförhållandenålder,samt
likställsinkomstförlustMedlikställesinkomstförlustMedag Mednäringsverksamhet.iintrångMednäringsverksamhet.iintrång
husligtvärdetlikställsinkomsthus-värdetlikställes avinkomst av

i hemmet.arbetei hemmet.hâllsarbete

ersättning förutgårdöden,tillpersonskada lettHar
följdtillkostnadomfattning,skäligibegravningskosmad och, avannan

dödsfallet,
underhåll,förlustunderhåll.förlust avav

till följdpersonskada som
någonåsamkatsdödsfallet somav

särskiltavlidne nära.denstod
förlustförErsättning avförlustförErsättning av

efterlevandetillkommerunderhållefterlevandeunderhåll tillkommer
till under-hadeenligt lag rätttill under-hadeenligt lag rätt somsom

eljestavlidne ellerdenhålleljestavlidne eller somdenhåll avsomav
sinförhonomberoendesinförhonomberoende avvaravvar

utgickunderhållförsörjning,utgickunderhållförsörjning, omom
ellerdödsfallettiden förvideller omdödsfalletförtidenvid om

underhållkandet attunderhåll antagaskandet attantagas
inomutgåkommitskulle ha attinom enutgåkommithaskulle att en

Förlustendärefter.framtidnäraFörlustendärefter.framtidnära
omfattning äri denersättsomfattning somäri denersättes som

efterle-till denskälig med hänsynden efterle-tillskälig med hänsyn
möjligheterochförmågavandesmöjligheterochförmågavandes

eljest,ellerarbeteeljest, egetellerarbete att genomegetatt genom
förmånänsättförmån annat genomänpå sättannat genom

tillbidragasjälvi 3tillsjälv bidraga3i avsessomavsessom
underhållMedförsörjning.sinunderhållMedförsörjning.sin

avlidnesdenvärdetlikställsavlidnesdenvärdet avlikställes av
i hemmet.arbetehusligai hemmet.hushâllsarbete

° 1975:404.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Ersättning för inkomstförlust Sedan frågan ersättningom
och förlust underhåll utgår enligt 1 ellerav 2 § harsom avgarts
i form livrånta kan höjas eller slutligtav avtal eller dom, kangenom
sänkas, i detta kapitel avsedda ersättningsfråganom omprövas i
förhållanden har legat till sådana fall då isom de detta kapitel
grund för ersättningens bestäm- avsedda förhållanden harsom
mande väsentligt har ändrats. Har legat till grund för ersättningens
ersättningen fastställts i form bestämmande väsentligt harav
engångsbelopp, kan den skadeli- ändrats. Ersättning harsom
dande under förutsättning fastställts i formsamma engångsbeloppav
tillerkännas ytterligare ersättning. kan dock inte sänkas.

Om ändring i skadeståndslivränta med anledning förändringar iav
pemiingvärdet finns särskilda bestämmelser.

6 kap.
l

Skadestånd med anledning Skadestånd med anledningav av
personskada kan jämkas, den personskada jämkas,kan denom om
skadelidande själv uppsåtligen skadelidande själv uppsåtligen
eller vårdslöshet har ellergenom vårdslöshetgrov hargenom grov
medverkat till skadan. Skadestånd medverkat till skadan. Skadestånd
till förare motordrivet fordon till förare motordrivetav fordonav

har gjort sig skyldig till brott har gjortsom sig skyldig tillsom
i 4 § eller 4 § lagen rattfyllerisom elleravses rattfylleria grovt

1951:649 strafi‘ för vissa kan jämkas,även förarenom om
trafikbrott kan jämkas,även därvid vårdslöshet harom genom
föraren därvid vårdslöshet medverkat till skadan. Hargenom per-
har medverkat till skadan. Har sonskada tilllett döden, kan ska-
personskada lett till döden, kan destånd i 5 kap. 2 §som avses
skadestånd till efterlevande också också jämkas, den avlidneom
jämkas, den avlidne uppsåt- uppsåtligen har medverkat tillom
ligen har medverkat till dödsfallet. dödsfallet.

Skadestånd med anledning sakskada eller förmögenhetsskada kanav ren
jämkas, vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.om

Järnkning skadestånd enligt Jämkning skadestånd enligtav av
första eller andra stycket sker första eller andra stycket sker
efter vad skäligtär med hän- efter vad skäligt med hän-som ärsom

‘ Senastelydelse1975:404.
’ Senastelydelse1990:153.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

harmedverkantill denvållande på somgradentill synavsyn
varvidsidor,påförekommit ömseomständigheternaochsidorömse

behovskadelidandesdenäven avövrigt.i
övriga omstän-ochskadeståndet

skall beaktas.digheter

3§

enligtersättningtillRätten
och3stycket§ första1kap.5

skadeli-denbort,faller6 om
sådanpåkravavlider innandande

framställtsharersättning

4§3§7

försolidarisktdeskada,flera ersättatvå eller svararSkall samma
i dengällerbegränsningföljermån atti denskadeståndet, annat av

dem.ávilar någonskadeståndsskyldighet avsom

5§4§8

arbetstagaremedlikställeslagdennatillämpningVid av
tjänstgöringföreskriven samti lagfullgörVärnpliktig och somannan

vidofficeranställningförutbildning somgenomgår attkvinna som
försvarsmakten,

utför arbeteanstaltvård iellerskola somvidutbildningunder2. den som
arbetstagare,utföresvanligensådantliknartill sin avart som

omständigheterunderarbeteutföreljesträkningför3. den annanssom
anställningsförhâllande.iförekommerdemliknande som

1997.januari1kraft deniträderlagDenna

1992:84.SOUenligtlydelseparagrafensAvser
1975:404.7 lydelseSenaste
1980:1023.lydelseSenaste
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Förslag till

Lag ändring i trañkskadelagen 1975:1410om

Härmed föreskrivs 14109 och 12 §§ trañkskadelagen 1975:att skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§

l fråga trañkskadeersätt- I fråga trafikskadeersätt-om om
ning 5 kap. skadeståndslagenäger ning tillämpas 5 kap. och 6 kap.
1972:207 lagen 1973:213 3 § skadeståndslagensamt 1972:207

ändring skadeståndslivrän- lagen 1973:213 ändringom av samt om
motsvarande tillämpning.tor skadeståndslivräntor.av

12

Trafrkskadeersättning med Trafrkskadeersättning medan- an-
ledning jäm-personskada kan ledning personskada kan jam-av av
kas, den skadelidande själv kas, den skadelidande självom om
uppsåtligen eller uppsåtligen ellergenom grov genom grov
vårdslöshet har tillmedverkat vårdslöshet har medverkat till
skadan. Ersättning till förare skadan. Ersättning till föraresom som
har gjort sig skyldig till brott har gjort sig skyldig till rattfyllerisom

i 4 § eller 4 § lagen eller rattfylleri kanavses ävengrovta
1951:649 strafi‘ vissaför jämkas, föraren därvidom om genom
trafikbrott, kan jämkas,även vårdslöshet har medverkat tillom
föraren därvid vårdslöshet Harskadan. personskada tilllettgenom
har medverkat till skadan. l-lar döden, kan ersättning isom avses
personskada lett till döden, kan 5 kap. 2 § skadeståndslagen
ersättning till efterlevande också 1972:207 jämkas,också denom
jämkas, den avlidne uppsåt- avlidne uppsåtligen har medverkatom
ligen har medverkat till dödsfallet. till dödsfallet.

Trafikskadeersättning med anledning sakskada kan jämkas, vållandeav om
på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. l fall i 10 §som avses
andra stycket skall sådan medverkan till sakskada föreligga, vållandeanses om
i samband med förandet det skadade fordonet eller det fordon varmed denav

‘ Lagenomtryckt 1977:949.

3Senastelydelse1990:152.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

medverkatharfordonetbristfállighetellerbefordradesegendomenskadade
medverkansådantredje stycket§i lli fallskallVidareskadan.till avsessom

spårdriften ellermedsambandivållandeföreligga,sakskadatill omanses
skadan.tillmedverkatharför dennaanordningi någonbristfallighet

ellerenligt förstaJämkningellerenligt förstaJämkning
vadefterskerstycketandravad somefterskerstycketandra som
till denhänsynmedskäligttill den ärmed hänsynskäligtär

förekommitharmedverkanförekommitharmedverkan somsom
denvarvidsidor, ävenömseomständig-ochsidorpå ömse

trafikska-behovskadelidandes avövrigt.iheterna
övrigaochdeersättningen om-

beaktas.skallständigheter

1997.januarikraft den liträderlagDenna
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Förslag till

Lag ändring i brottsskadelagen 1978:413om

Härmed föreskrivs 5 § brottsskadelagen 1978:413att skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5

Brottsskadeersätming med anledning personskada bestäms enligt 5 kap.av
1-5 §§ skadeståndslagen 1972:207. Livränta utgår dock endast när ersätt-
ningen väsentligär betydelse för den skadelidandes framtidaav vård eller för-
sörjning. Livränta värdesäkras enligt lagen 1973:213 ändringom av
skadeståndslivräntor.

Brottsskadeersättning med anledning kränkning i 2 § andraav som avses
stycket bestäms enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen 1972:207.

Brottsskadeersätming med anledning sakskada bestäms enligt 5 kap. §7av
skadeståndslagen 1972:207.

I fråga brottsskadeersätt-om
ning tillämpas också 6 kap. 3 §
skadeståndslagen 1972:207.

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.

Lydelseenligt SOU 1992:84.
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Inledning1

Skadeståndsrätten rättsornråde befinner sig i omvandling.starkär ett som
Viktig lagstiftning tillkommit tid, 1986 miljöskadelaghar på årst.ex.senare

års lagstiftningoch 1992 produktansvarslag. Och ytterligare på gång, bl.a.är
SOU 1993:55; jfrdet gäller det allmännas skadeståndsansvar senär prop.

199495: 100 Bil. 3.1 94 och de ideell skada i samband medreglers. om
personskada bli följden utredningsarbete.kan vårtsomm.m. av

i vi iSå vårt förra betänkande konstaterade vad fallsent vartsom som
30 axiom, nämligenunder de åren betraktats närmastsenaste ett attsom

kommit ideellskadestånd för personskada bli för huvudsakligenatt restposten
iskada; de framträdande behoven hade stället tillgodosettsmest genom

socialförsäkringen olika former enskilda skadeli-och försäkringar på denav
dandes sida SOU 1992:84 60 och 201 f.. De nedskärningar i det socialase s.

ekonomiskavälfardssystemet det läget därefter tvingat fram, ochsom som
har emellertid bilden. Möjlighetentorde komma fortsätta, förändratatt att

skadestånd täcka förluster ekonomisk får därmedäven störrenaturavgenom
tidigare.betydelse än

huvudsakligenuppgift ideell skada iVår reglerövervägaär att om
Den utveckling beskrivitssamband med personskada. medför att ut-som

minskar. Samtidigt internatio-för sådan ersättning kan vi i det ökaderymmet
nella samarbete Sverige till EU står inför inteanslutningen varasom genom

ideell skadahelt opåverkade den utveckling skadestånd förallt högremotav
europeiskaunder de allra åren i många länder sekunnat märkassenastesom

försiktig hållningavsnitt 4.3. Det gäller dock fortsättningen intaiävenatt en
till drastiska höjningarkrav ersättningsniván vid sådan skada. Hur dennaav

utföras återkommer till i avsnitt 5.2.7.balansgång bör närmare
Även i ideell kommit ivårt land har till skadestånd för skadarätten

prejudikatblickpunkten tid, vilket visar sig i ökat antal frånbl.a. ettsenare
utvecklingenHögsta domstolen beträffande sådan ersättning. Den snabba när

ersättning förturdet gäller för kränkning föranledde medbrott attossgenom
behandla frågan ersättning i betänkande SOU 1992:84denna vårt förra seom

inte35 och 206. Vi beklagar våra forslag i betänkandet har lettdet ännuatts.
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jfr 199495: 100statsmakternaslutliga ställningstagandentill några prop.av
för närvarandepraktiska tillämpningen råder95 i denBilaga 3.1 f.; stors.

område.iakttas på dettaersättningsprinciper börvilkaosäkerhet somom
till i förevarandeställningfrågor vi harOckså beträffande de att tasom

tillkommiträttsfallutredningsarbetets gång flerahar underslutbetänkande som
vi ibland har käntinteöverväganden. Detvårapåverkat är attutan oss som

på 1960-pågående landskampStoltz, han underishockeyspelaren Rolle när en
Hyland: Lennart,Lennarttill radiobåset och ropadeskrinnade framtalet

vi hinner inte medinte så fort,referera
Även i samband medför ideell skadaskadeståndvårt uppdrag gällerom

skadestånd fördirektiv på vissa frågori våra rörpersonskada pekas som
enligt direktivenVitill följd personskada. ävenförluster ärekonomiska av

ersättning harfrågor sådanandraoförhindrade upp-att ta somomupp
vi i avsnittetredogördetta skältid avsnitt 2.1. Avsemärksammats senare

ersättning inte bara föravsnitt för reglerna3förhållandennuvarande omom
personskada. Detmedi sambandekonomisk skadaockså forideell skada utan

avsnitt 4.förhållandenutländskai avsnittetvi ävengör om
avsnitt 6vi iSlutligen lämnaravsnittredovisas iövervägandenVåra

våra övervägandeni nuvarande reglertill ändringardevåra kommentarer som

utmynnar
gradrättsbildningen i högområde därSkadeståndsrätten styrsär avett

förredogörelsenvi både ihardetta skäldoktrinen. Avrättspraxis och nu-
hänvisatövervägandenredovisningen våraiochförhållandenvarande av

litteraturen. Förjuridiskai denrättsfall och till uttalandenrikligt tillganska
itid har viinom rimligutredningsuppdragfullgöra vårt settkunna stortatt

Även doktrinuttalandenrättspraxis ochförhållanden.till svenskabegränsat oss
i mån det hardeni görligaste mån beaktatsdocknordiska länder hari andra

hari huvudsakställningstaganden;våraväsentligt intresse förhaft ett
frågor.skadeståndsrättsligaflestaNorden på degrundsyn i helasamma

utsträckningi deni länder baratill rättskällor andravi hänvisatharDäremot
4.4.avsnitt 4.3 ochiförhållandenbeskrivningen utländskaforbehövts avsom

personskadavidskadeståndnuvarande reglernadeFör förståelsen omav
redogörelse förbetydelse. Enbakgrunden till demhistoriskadenär av

ihar lämnatstill våra dagartid framutveckling från äldstaskadeståndets
Även redovis-49-63.1992:84SOUseförra betänkandeavsnitt 3 i vårt s.

ideellregleringennuvarandedeni betänkandeti avsnitt 4 detningen avav
intresse för65-861992:84 harSOUolika rättsområden seinomskada s.

ersättningsnivåvilkenfrågansärskilt beträffandeställningstaganden,våra som
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Vibör gälla i fortsättningen vid ideell samband med personskada.skada i

hänvisar till avsnitt idessa nämnda betänkande.
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2 Utredningsarbetet

Utredningsuppdraget1

Bakgrunden till vårt uppdrag har beskrivits i vårt förra betänkande se SOU
1992:84 37 f.. Det betänkandet innehöll också iredogörelses. en samman-
drag för våra direktiv Dir. 1988:76 i de delar intresse för densom var av
fråga då behandlades, liksom för de tilläggsdirektiv Dir. 1990:66som som
beslutats beträffande den frågan se SOU 1992:84 38 ff..s.

När det gäller det utredningsuppdrag redovisas i föreliggande be-som
tänkande direktivhar våra följande innehåll för fullständighetens skull återges

direktivende delaräven förär hela utredningsuppdragetav som gemensamma
och därför redan i vårt förraomnämnts betänkande.som

E rsättningsnivån

En huvuduppgift kommitténför blir i ioch så fall vilkenövervägaatt om
utsträckning ersättningsnivân vid ideell skada bör höjas. En vanlig uppfattning

ersättningen vidden nuvarande allvarligaär skador låg i förhållande tilläratt
den ersättning vidbetalas små skador. Kommittén bör undersöka detsom om
finns uppfattning.fog för denna

Av betydelse för bedömningen vad kan skäligutgöraav som anses en
ersättningsnivå vilka syftenär skall tillgodoses ersättningen försom genom
ideell skada. Givetvis kan sådan skada aldrig kompenseras fullgottetten

ersättning isätt Men denna ersättning kan bidra till lindragenom attpengar.
verkningarna ideellade förlusterna. Kommittén bör finnsdetövervägaav om
skäl beakta också förluster livskvaliteterandra i dag,än ersättsatt av som

skadans inverkan den självkänslan.t.ex. egna
Bedömningen lämplig ersättningsnivå i fråga ideell skada börav en om

naturligtvis också standardutvecklingenbakgrund i samhället,göras mot av
medfört bl.a. fritiden har fått allt betydelse för de flestastörreattsom en

människor här i landet. En väsentlig fråga kommitténför de allmännaär om
höjningar ersättningsnivån vid ideell genomförtsskada harav som senare
tid tillräckliga eller ytterligare anpassning tillär den ökade levnads-om en
standarden befogad.är

Kommittén bör undersöka det finns fog för det påstående oftaäven om som
förs fram i den allmänna debatten i Sverigeskadestånden för ideell skadaatt
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nivå. Förpåfallande lågliggerinternationell jämförelsevid att enenen
utgångspunktmeddockrättvisande bör denskall bli görasjämförelsesådan

ersättningdenbeaktandeersättningsbilden, alltså med äveni totaladen somav
kommittén kunnajämförelse börvid dennaekonomisk skada. Ochförlämnas

utbildats i bl.a.skadeståndspraxis harsärprägladsådanfrånbortse somen
USA.

ersättningsnivå börlämpligi fråganövervägandenVid sina enom
höjningekonomiska konsekvenserslutligen beakta dekommittén avsom en

försäkringstagarkollektivet i formförersättningsnivån kannuvarandeden
hållspremiernaövrigt. Attsamhället iforsäkiingspremier forochhögreav

intresse.i samhälletsochförsäkringstagarnasinivå ligger båderimligen
så godfâintresseskadelidandesdeintresse får attDetta avvägas mot av en

möjligt.kompensation som

Ersättningsprinciper

principervilkatillställningkommittén bör ärhuvudfrågaEn tasomannan
skada bestäms.ersättning för ideelltillämpasskall närsom

lidnaför denersättningfullgrundsatsenocksågäller härVisserligen om
denskulle kunnavilka mätaenligtobjektiva grunder,Någraskadan. man

emellertidgårskadade,för denmedförtskadan harideelladenförlust som
måste be-ersättningnaturligt dennadärförDetställa ärinte attatt upp.

skadeföljdermedförtskadan harschablonmässigt än när somstämmas mera
ekonomiskklartär natur.av

sinanledning idennaförsäkringsbolagenhartidigareSom nämnts av
ochför svedaersättningentabellvärden förvissaskaderegleringspraxis utbildat

byggerochför lyteersättningengällerNär detlyte ochvärk mensamt men.
invaliditetsgraderna.medicinskas.k.depå tabellerersätmingstabellema över

och1800-taletitillkommit slutetinvaliditetstabeller harmedicinskaDessa av
de harförändring,genomgripande ävennågoninte genomgåttdärefterhar om

på detofullständiga bl.a. sättetTabellerna atttillfällen. ärvid flerajusterats
tillupphovskada kannutida ochbesväråtskilliga de symptom gesom enav

invalidi-Kommittén bör övervägainvaliditetsgraden.påverkarinte om
utgångspunkt för be-lämpligsamhällei dagens utgörtetstabellerna en

verkningar.framtidaskadasdömningen enav
likanågon klarinteövrigt finnsiolägenheterersättning förBeträffande

hurosäkerhetpåfallandei ställetskaderegleringspraxis. Det råder omen
möjligt skingra dennaKommittén börersättning skall bestämmas.denna om

bedömningen. Bl.a. böranvisningar förnärmareosäkerhet att gegenom
ersättningen börutsträckningi vilkenfråganställning till varakommittén ta

iOla Petterssonfrågadennaindividualiserad seschabloniserad eller om
JanFestskrift föriUlf Nordensonff.1983 81 ochJuristtidningSvensk s.

standardiseradetillframkommittén kommer391 ff.. Om1984, attHellner, s.
sveda ochersättning förfastställandetvidanvändsdet slag avsomnormer av

naturligtdetsammanhang,i dettatillämpasbörochlytevärk synessamt men
förändringar.penningvärdetstillfortlöpandeockså dessa anpassasatt nomier
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Kommittén bör vidare diskutera det dragår klarare förgräns änattom en
närvarande mellan å sidan ersättningen för olägenheter i övrigt och åena

sidanandra de övriga ersätmingsposter aktuella någon har tillfogatsär närsom
personskada framför allt ersättningen för kostnader och för lyre och men.en

Fastställande ersiittnirzgmormerav

I d: fall ersättning för ideell skada bör bestämmas enligt särskilda normer
uppkommer frågan hur dessa skall fastställas.normer

Som riksdagen har uttalat lagstiftning trubbigt instrumentär förett att
bestämma storleken skadeståndsbelopp; sådana frågor smidigast ochavgörsav
bäst i praxis se LU 198687:3 16. Kommittén bör emellertid övervägas. om
det möjligt domstolarnaär framträdande roll beträffande dessaatt ge en mera
frågor de har förän närvarande. Hittills det mycket fall harär prövatssom

högsta domstolen. Och domstolens prövning ihar då överensstämmelseav -
med vad iuttalades förarbetena till 1975 års ändringar i skadeståndslagensom

inskränkt sig till konstaterande ersättningen för sveda och värkett att samt-
lyte och bör bestämmas med utgångspunkt i vad enligt försäkrings-men som
praxis inormalt betalas dessa fall, dvs. med ledning de tabellerav som
försäkringsbolagen i sinanvänder skadereglering.

Kommittén vidarebör ställning till det lämplig ordningärta attom en
dessa tabeller fastställs endast trañkskadenämnden, de andrautan attav
nämnder verkar på området har något inflytande i denna fråga. Ensom
möjlighet också dessa inämnder någon form får vidär medverkaatt
utformningen tabellerna och andra schabloner. möjlighetEn tänkbarav annan

med bred förankring hos olika intressenterär tillskapasatt ett nytt organ - -
för detta arbete.

Övriga frågor

Utöver de frågor har berörts bör kommittén behandla sådana frågorsom nu
ersättning för ideell skada har väckt debatt i övrigteller kanom som som vara

Ävenintresse från praktisk eller principiell synpunkt. andra frågorav om
ersättning för personskador har på tid bör kunnauppmärksammatssom senare

i detta sammanhang.tas upp
En aktuell fråga ersättning ideellför skada skall kunna för denär om ges
för framtida skador kan demupplevas skade-oro som av som genom en

ståndsgrundande handling visshar för strålning,utsatts t.ex. en som er-
farenhetsmässigt tillupphov viss andel befolkningen,hosger cancer en av
eller har blivit smittade HIV-virus visatha några påännuutan att symptomav
sjukdomen AIDS. Om det riskobehag sådan känsla innebärav ansessom en
böra ideell skada, kommittén ställning till hur dennaersättas bör tasom
ersättning skall personskadeersättning tillden lämnas demavvägas mot som

sedan verkligen blir sjuka.som
En fråga har debatterats livligt ersättningen ideellgäller förannan som

skada till skadelidande medvetslösa eller har sänkt medvetandegrad.ärsom
l tidigare försäkringspraxis har ersättningen i dessa fall fastställts till lägreett
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och kunnatfullt medvetandevarit vidskadelidande hardenbelopp än när
riks-livssituation. Sedansinförbättraförskadestándsbeloppetanvända att

starkapraxis stötande ochupplever dennaallmänhetenuttalat attdagen att som
16,198687:3LUupprätthålls seinte längreför dendärför talarskäl s.att

praxisdenna ändradeställning tillKommittén börpraxis ändrats.har ta om
tillfredsställande.kan anses

fallaideell skada börersättning förtillnärliggande frågaEn är rättenom
Så gällerfastställts.ersättningen harinnanskadats dörden harbort, somom

förenligt medintenämligenhardomstolspraxis i dag. Detenligt ansetts
skadaersättning för ideellanspråk påkaraktärpersonligaersättningens att ett
betalasighar utfästskadevållarenarvingar innanskadadesden attgår över

emellertidFrågandomstol. ärhar bestämtsersättningen eller denna omenav
vidfalla bortkanersättningsrätteninnebärtidpunkt,denna enattsom

viddiskuteradesfrågalämpligaste. Dennaskadereglering, denlångdragen är
stannade förtvekanvisslagstiftaren medvarvidtillkomst,skadeståndslagens

178 jfr1972:5innehåll selagregelinföra någoninte annat s.prop.att av
finnagårdetundersökaKommittén börff.. att1963:33 42SOU nytt oms.

problemet.lösningtillfredsställandeen
bl.a.innebärtredjemansskada. Detinte s.k. attEnligt gällande ersättsrätt

kostnaderersättning förinte kan fåi principskadatstill haranhöriga den som
skadefallet.medsambandiför demuppstårförlusterandraeller som

kannågotpåförluster sättkostnader ellerfördockErsättning somutges
frånhemmaförälderexempelvisNärtill skadade.denhänföras stannaren

inkomstförlustföräldernssålundabrukarskadat barn,vårdaförarbetet att ett
bördetuttalatRiksdagen harvårdkostnad för barnet. attersättas som en

ersättningsberätti-princip vidga kretseniinteövervägas attutan avom man -
ochbesökförkostnaderanhörigasordning däråstadkommakangade en—-
förutsträckning äni något störreskadade kantill den ersättasstimulansannan

dennabehandlaKommittén bör även16.198687:3LUnärvarande se s.
fråga.

drabbasdåtredjemansskadaligger ärEtt fall nära enavpersonensom
allvarligtförharanhöriganledning ettnära utsattschock med t.ex.attav en

ersättning föri frågarestriktiv hållningRättspraxis intarvåldsbrott. omen
till dennaställningKommittén bör620.1979NJAskada sesådan ta oms.

tillfredsställande.praxis är
enligtskadeståndjämkningintevidareKommittén bör överväga avom

medvållande iskadelidandesdengrundpåskadeståndslagen§6 kap. 1 av
hävdasskulle kunnaskada. Detideellersättning forsiktehand börförsta ta

huvudpersonskadatill övermedvållande tagetskadelidandesden enatt, om
gåinte börmedvållandedettatillskadeståndet honom,reducerakunnaskall

drabbai regelskadaekonomiskforersättningenfundamentala utandenöverut
viss i desåskulleersättningenideell skada; denförersättningenenbart

Så tordejämkningen.tak förpraktiken komma utgörafall i manflesta ettatt
Också de183.1977:36jfr SOUbrottsskadenämndeniofta s.resonera

jämkningbeträffande1977årenadesförsäkringsbolagen avriktlinjer omsom
medsambanditill skadanmedverkatskadelidande hardenskadeståndet när

sådant synsätt.byggerrattonykterhetrattfylleri eller ett
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En fråga också bör diskuteras kommittén gällersom omprövningav ettav
fastställt skadestånd för personskada. Enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen kan
ersättning för inkomstförlust och förlust underhåll omprövas, deav om
förhållanden har legat till grund för ersättningens bestämmandesom har
ändrats väsentligt. Någon motsvarande omprövningsmöjlighet har däremot inte
föreskrivits i fråga ersättning for kostnader eller ideell skada. Vid 1975om års
ändringar i skadeståndslagen ansåg lagstiftaren intedet fanns något behovatt

sådan möjlighet i dessa fall se 1975: 12av 170.en Erfarenheten visarprop. s.
emellertid detta ställningstagande kan ifrågasättas.att Kommittén bör vidare
överväga omprövning fastställt skadestånd skall,om ett förav när-som
varande, kunna ske bara vid ändring förhållandena den skadelidandesen av
sida. I några sammanhang har diskuterats inte skadeståndet skall kunnaom

ocksåomprövas grund väsentligt ändrade förhållanden den skade-av
BRÅ-Rapportståndsskyldiges sida se 1975:12 216 och 1977:4prop. s.

254 f..s.
En fråga inte ersättningenrör för ideell skada börsom tasmen som upp
gäller skadestånd till barn för framtida inkomstförlust.nu Frågan har

debatterats särskilt med utgångspunkt i trafikskadenämndens praxis. Denna
praxis har nyligen granskats försäkringsinspektionen, därvid inteav som
funnit anledning till kritik nämnden förordat principernamot förattmen
ersättning till skadade barn utreds närmare. Denna utredning bör lämpligen
utföras kommittén.av

Också trafikskadenämndens tillämpning skadeståndslagen det gällernärav
skadestånd till efterlevande för förlust underhåll har ibland förav utsatts
kritik. Inom nämnden pågår översyn de schabloner och andranu en av
hjälpregler ligger till grund för nämndens nuvarande praxis. Kommitténsom
bör överväga användning sådana schabloner förenligom är meden av
skadestândslagens principiella inställning de efterlevande skallatt garanteras

bibehållen standard.en

I direktiven slutligen frågansägs ersättning för ideell skadaatt i sambandom
med personskada på tid har fått allt aktualitet inte bara istörre Sverigesenare

iockså andra nordiska länderutan det därför naturligtärsamt att att
utredningsarbetet bedrivs i nordiskt samråd.

2.2 Utredningsarbetets bedrivande

Sedan med förtur behandlat och i särskilda delbetänkanden redovisat dels
frågan ersättning för ideell skada till HIV-smittade SOU 1991:34, delsom
frågan ersättning för kränkning brott SOU 1992:84,om hargenom
utredningsarbetet inriktats de övriga frågor skadestånd för ideell skadaom
i samband med personskada omfattas vårt utredningsuppdrag.m.m. som av
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börjantillarbetedettabetänkande harförrai vårtbeskrivits enSom
invaliditetstabeller,tillämpningen enarbetsgrupper,bedrivits i omen omtre

ordningenframtidadenövrigt ochiolägenheterersättningsposten omenom
Dessa42.1992:84SOUpersonskadeersättning se s.bestämmaför att

förslagDegånger.respektive 212, 7 somsammanträtthararbetsgrupper
helheti desskommitténbehandlatsharhuvudbetänkandei detta avframläggs

sammanträdesdagar.vid 27
refe-denmedsammanträdenvid 20diskuteratsvidareharfrågorDessa
vårtsedanochkommitténtillknutitsskedetidigt somi ettsomrensgrupp

ordförandenBoêthius,Perdirektörenbeståttharlämnadesbetänkandeförra av
ord-förreGabrielsson,Edmundgeneraldirektörenf.d.Trafikskadenämndeni
vidkanslichefenochSternerGunnarf.d. lagmannennämndi dennaföranden

Ansvarsför-iordförandenAlmblad,Solveighovrättsassessornnämndsamma
ord-NordensonUlf K.justitierådet samtf.d.personskadenämndsäkringens

Holgerrikspolischefenf.d.Brottsskadenämndenförutvarandeiföranden
KarlhovrättsrâdetnämndRomander vidkanslichefenoch numerasamma

Matz.
tidigarevårtunderliksomharförslagolikaKostnadskonsekvenser av

Ajne,Skandia Björnvidchefsaktuarienmeddiskuteratsutredningsarbete
och förutBeskowAndersFörsäkringsförbundSverigesvidförbundsjuristen
för dessabehövtsunderlagtillhandahållit detvilkaMatz, somKarlnämnde

beräkningar.
utlands-förchefenharförhållandeninternationellakartläggningenI av

direktörenochHolmbergAnitaIndustriförsäkringSkandiavidskador, motor,
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hamn den 8 1991, i Helsingfors den 31 majmars 1991 ioch Stockholm den
19 augusti 1992 se SOU 1992:84 44. Därefter har vâr ord-s. genom
förande och våra sekreterare överlagt i Oslo den 9 augusti 1994 med
universitetslektorn Trygve Bergsäker, i Norge tillkallats särskildsom som
utredare för överväga frågoratt liknande slag de behandlas iav som som
föreliggande betänkande, och med professorn Peter Lødrup, varitsom
ordförande i norsk kommitté bestämmande skadestånden förom av person-
skada se avsnitt 4.2.4.

Beträffande den del vårt utredningsuppdrag gällerav användningensom
medicinska invaliditetstabeller för bestämmaav ersättning föratt lyte och men

har haft flera överläggningar med den arbetsgrupp inom Försäkrings-
branschens Personskadekommitté år 1991 lade fram förslag tillsom ett nya
invaliditetstabeller se avsnitt 3.2.5.2 och bilaga 1.2 med företrädare församt
Sveriges Försäkringsförbund. För uppfattningatt hur detta förslagge en om
förhåller sig till invaliditetstabellerde används för närvarande har på vårsom
begäran överläkaren vid neurologiska kliniken vid Mölndals sjukhus Lorenz
Bergman och Östraöverläkaren vid ortopedkliniken vid sjukhuset i Göteborg
Erland Lysell bedömt antal skadefall,ett tidigarestort avgjortssom av
Trafrkskadenämnden, och fastställt tillämplig invaliditetsgrad enligt såväl de
nuvarande de föreslagna tabellerna.som

Vår sekreterare Krister Maxedius har deltagit i flera sammanträden med
arbetsgrupp inom Trañkskadenämndenen har haft till uppgift pâsom att,

grundval det framlagda förslaget till invaliditetstabeller,av utarbetanya
förslag till ersättningstabeller se avsnitt 3.2.5.3.nya

Från överläkaren Tom Lundin vid PTSD-enheten på Karolinska sjukhuset
i Stockholm har kommittén inhämtat synpunkter pâ frågan hur frånman
medicinsk och psykologisk synpunkt kan bedöma psykisk skada som upp-
kommit till följd hot eller traumatisk händelse och på fråganav hur deannan
schabloner används för ersätta sveda och värksom lyteatt och beståendesamt

bör utformas med tanke på psykiskamen besvär. Torn Lundin har redovisat
sin inställning i dessa frågor i promemoria den 21 juli 1994, tagits inen som
i bilaga

Utöver de kontakter beskrivits har under utredningsarbetetssom be-nu
drivande sammanträffat med olika praktiskt verksamma försäkringspersoner.

Beträffande den del vårt utredningsuppdrag gäller den lämpligasteav som
ordningen för bestämma skadestånd föratt personskada har vi samrått med
Grupptalanutredningen Ju 1991:04, Skiljedomsutredningen Ju 1992:22 och
Patientförsäkringsutredningen S 1992:11.
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3 Nuvarande förhållanden

1 Begreppet personskada

Begreppet personskada har inte definierats i skadeståndslagen; i 5 kap. 1 och
2 §§ omtalas enbart vad ersättning för sådan skada omfattar och hur er-
sättningen skall bestämmas. Förarbetena till lagen innehåller dock vissa
uttalanden belyser vad hänföraår tillsom personskadaatt se SOUsom
1963:33 31, 1964:31 80 och 1973:51 36s. 1972:5s. 576samts. prop. s.
och 1975:12 20. I övrigt har det överlämnats åt rättstillämpningens. att ut-
forma detta begrepp.

Till personskada räknas såväl kroppsliga psykiska defekttillstând,som vare
sig de har frarnkallats med fysiska medel eller på något Det kansätt.annat
alltså fråga mekaniskt framkallad skada påvara människokroppenom en en
krossad fot, köttsâr, inre blödningar etc. eller skada framkallatsen som

förgiftning, strålning e.d. förstördagenom vävnader, inre sjukdomstillstånd
Ävenetc.. fysisk smärta utgör personskada. Detsamma gäller skada den

psykiska hälsan chock, depression, posttraumatiska etc.. Slutligenneuroser
föreligger personskada den skadelidandenär avlider till följd skadehand-av
lingen; ersättningsberättigade då vissaär efterlevande tillfogas ekonomisksom
skada till följd dödsfallet.av

För psykiska besvär skallatt personskada krävs deanses utgörsom att en
medicinskt påvisbar effekt SOUse 1992:84 97 och där åberopad litteraturs.

NJA 1993 41 I och 11;samt det alltså inte tillräckligtärs. de sig iatt yttrar
sådana allmänna känslor rädsla och obehag helst kan upplevaav som vem som
i samband med skadegörande handling. En sådan medicinskten påvisbar
effekt kan visa sig i den skadelidande blir sjukskrivenatt till följd deav
psykiska besvären. Detta är dock ingen ovillkorlig förutsättning, deutan
medicinska besvären kan styrkas också på se SOUsätt 1992:84 218annat s.
och där angivna rättsfall.

Den har tillfogats personskada kan enligt 5 kap.som 1 § skadeståndslagen
ersättning för såväl ekonomiska ideella skadeföljder. Ekonomisk skadasom

består i kostnader och inkomstförlust. Lidande, obehag och andra ideella
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stadigvarande samtellerlyte menvärk,och annatsvedaersättsbesvär som
intefårskadaideellformDennaskadan.följdtillövrigt aviolägenheter av

§3kap.enligt lersättsskadaideellsärskilda slagdet sommedförväxlas av
vissaintegritetenpersonligaden genomkränkningvidskadeståndslagen av

personskadainteintegritetskränkning är att somansesådanEnbrott.angivna
219.1992:84SOUse s.

kap.enligt 5omfattardödatsharnågonanledningmedSkadestånd attav
efter-ochbegravningskostnaderersättning för m.m.skadeståndslagen§2

dödsfallet.följdtillunderhållförlustlevandes avav

tillfogatshardentill person-Skadestånd3.2 som

skada

skadeståndslagen§l5 kap.tillBakgrunden3.2.l

sär-sjukvårdskostnader engenomlandskapslagarna ersattesmedeltidadel
utgickbotDennamålsäganden.tillföllhelheti sinläkeboten,bot,skild som

inte dealltsåmotsvaradeochbeloppangiveti lagenmedallmänheti ett
1893,Björling,sefalletenskildai detuppkommitkostnaderfaktiska som

verkligadeniblanddockdet attförekom8841934,Strahlenligt35; s.s.
inkomst-förintelämnadesersättningsärskildNågonskulle ersättas.kostnaden

måls-såraboteniandelden somkompenseradesdenna genomförlust, men
individuellaefter denavpassadbotdennahellertill. Intehade varrättäganden

ekonomis-hansmålsäganden överstegtillföllbotmån dendenIförlusten. som
utgörapraktikeniden attkomfallet,sällanintenågotskada, varka som
någonintegottgjordesskada genomSådanskada.ideellförkompensation

vidlytesboten,dockundantag är somEttböterna.ersättning utöversärskild
egentligadesidanvidmâlsäganden avtilllämnades ensammisshandelsbrott

brott.sådanavidböterna
ochstadigvarandeeller menför lyte annatgottgörelseutgjordeLytesboten

formliga överinnehöll taxorLagarnastorlek.skadanstillrelationisattvar
särskiltberäknas ettskulleersättningen omocholika kroppsorgan,skador

botDemia35.1893,Björling,seobrukbartblivit s.hadedelvisendastorgan
skade-självständigpåsvenski rättexemplet meraförsta enalltså detutgör

bestämdesregeli utanhoteniocksåsigvisar attDettaståndsersättrting.
dennahadelytesbotenhänsyn justAttskuld.skadevâllarensgradentill av
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skadeståndsrättsliga karaktär hänger förmodligen med det starkasamman
betonandet under denna tid äran föremål för ersättning.av Lytesbotenssom
funktion den skadelidandeattvar ge gottgörelse för hans anseende minskatatt

vanställande lyteettgenom eller stadigvarandeannat men.
Landskapslagarnas botsystem med vissa fixerade bötesbelopp för skilda

skadetyper och olika skadeföljder behölls inte bara i 1300- och 1400-talens
stads- och landslagar också i 1734utan års lag. I den lagen infördes emellertid

bestämmelseräven innebar densom föratt uppsåtlig misshandelutsattssom
hade, sinutöver andel i böterna, tillrätt ersättning för läkarlön och andra
kostnader och för hinder i näring dvs. inkomstförlust efter individuellen
uppskattning; sådan särskild ersättning torde i praxis ha lämnats redan
dessförinnan se Strahl, 1934, 889 l. Dessutom innehölls. not lagen för
misshandelsfallen föreskrift ersättning fören sveda ochom värk. Det var
första gången tillrätten sådan ersättning lagfåstessom i Sverige. Ett förslag
härom hade dock lagts fram redan år 1665, och ersättning för sveda och värk

troligen efter förebildsynes tysk praxis ha dömtsav domstolarna- ut av—
åtminstone sedan början 1700-talet se Hemmer, 1934,av 768.s.

Däremot hade den skadelidande enligt 1734 års lag ingen tillrättannan
ersättning för lyte och denän lytesbot alltjämtmen tillföll honom vidsom
misshandelsbrott. Denna bot hade karaktär privaträttsligtnu mera straffettav
än skadestånd. Den bestämdesav nämligen efter graden skadevållarensav
skuld. Den utgick vidäven ouppsâtlig misshandel, då bara med hälftenmen
eller fjärdedelartre boten vid uppsåtlig misshandel.av Stadigvarande lyte
skulle enligt särskild bestämmelseen ha uppkommit, detanses efterom en
prövotid och år efter misshandelnnatt visadeav sig lem till följdatt en av
misshandeln blivit ofärdig och lam.

I 1864 års strafllag utmönstrades det gamla botsystemet helt. I 6 kap. togs
bestämmelser skadestånd för skadaom någon hade tillfogatsom annan

brott. Dessa bestämmelsergenom tillämpades i praxis dåäven skada hadeen
vållats samband medutan brottslig gärning. I 6 kap. 2 § föreskrevsen iatt
skadestånd för kroppsskada grund brott skulle räknas inte bara läkarlönav
och kostnad också ersättningannan förutan hinder eller brist i den skadades
näring dvs. inkomstförlust ersättning för sveda ochsamt värk liksom för
lyte eller stadigvarandeannat Dessa regler fördes dit frånmen. över en
förordning år 1861 angående mord, dråp och misshandel.annan

Bestämmelsen i 6 kap. 2 § i 1864 års strafflag i huvudsakligentogs
oförändrat skick in i 1972 års skadeståndslag. Samtidigt gjordes den
uttryckligen tillämplig i samtliga fall då någon skadeståndsskyldig,är alltså
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iBestämmelsen ersattesbrott.vållatspersonskada genominte bara när en
nuvarandedenskadeståndslageniändringar av1975 ärsmedsamband

li 5 kap.bestämmelsen
iträddevilkapersonskaderegler,ändradeårs1975medhuvudsyfteEtt

förersättningfullskall haskadelidandeden1976,januari att1denkraft var
möjligt.exaktsåbestämmasskulledärför somersättningenochförlustsin att
verkligadenförutbättre än motsvarainkomstförlustförersättningskulleBl.a.
stycket.§ andrali 5 kap.indettaföreskriftsärskild togsEn omförlusten.
karaktärideellersättningsposttillskapades avföljd härav nyDelvis enensom

styckeförstaparagrafensiuppräkningeniövrigtiolägenheter togssom--
nyhet,dennafrånbortsettDessaersättningsgilla poster var,poster.av

samtidigtuttalades attändringartill dessaförarbetenaIförut.desamma som
anledningfanns attpersonskadavidskadaideellförersättningfrågaidet om

tidigareskadelidande änden sominställning gentemotgenerösarenågotha en
berördesövrigtIf..lll121975:praxis seiuttryck s.tillkommit prop.hade

medsambandiflyktigtendastskadaideellför meraersättningreglerna om
tillkostnaderförersättningreglernagällerDetsamma omändringar.1975 års

skadan.följd av

Kostnader3

Allmänt3.2.2.1

itidförflutenisåvälkostnader somförföreliggerskadeståndtillRätt
tillsyftarsådanabörjantill somkostnader ärErsättningsgilla enframtiden.

i denskadanverkningarnaneutralisera avutsträckningmöjligai störstaatt
förkostnaderexempel kan nämnasSomlivsföring.dagligaskadelidandes

läkemedeleftervård,sjukgymnastik.läkare,sjukhusvârd,såsomsjukvård,
sjukvårdenmedsambandianhörigasochförkostnader resoregnasamtm.m.,

i hemmet, protes,anordningarsärskildaochhjälpsärskildförutgifterliksom
sådanakostnader ärersättningsgillaAndrakläderspecialsydda etc.rullstol,

skadelidandesdeninverkanskadansneutraliseratillsyfta attkan sägassom
ochtillfördyradeförkostnader resorsåsomförvärvsarbete,utföraförmåga att

särskildaförutgifter an-arbetetimatkostnader samtökadearbetet,från
slag seolikarehabiliteringsätgärderför avocharbetsplatsenpåordningar

146.1975:12 s.prop.
ersättningfullhaskallskadelidandedenprincip ärgrundläggande attEn

1973:51SOUseskadananledningmeduppkommer avkostnaderdeför som
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38. Skadestånd dock endasts. för merkostnader;utges kostnader densom
skadelidande ändå skulle ha drabbats i sin normala livsföring alltsåersättsav
inte skadestånd se NJA 1976 103. Vidaregenom t.ex. minskas skadestån-s.
det, den skadelidande under sjukdomstidenom har lägre levnadskostnader än

se 1975:12 151 liksom NJA 1959annars 181 och 1976prop. 103s. s. samts.
RFS 1985:29; jfr NJA 1953 234 och 1956 301. Det följer principens. s. av
compensatio lucri darnno se denna princip Hellner, 1985,cum 275.om s.

Endast nödvändiga kostnader se SOUersätts 1973:51 39 och 146. Dets.
följer skadeständsrättslig princip den skadelidandeav en skall så långtattom
det möjligt begränsaär skadans verkningar se denna princip Andersson,om
1993, 478 ff.. Vad ligger i kravet kostnadens. skallsom nöd-att vara
vändig får från fallavgöras till fall. Kravet torde tillämpas strängt motmera
den skadelidande detnär gäller sjukvårdskostnader i frågaän andraom
utgifter. Alltför kravstränga bevisningen kostnaden nödvändigärattom
kan dock inte ställas jfr SOU 1973:51 261.s.

Kostnader förfluten tid kan i allmänhet styrkas med kvittosom elleravser
veriñkation. Sådana kostnader skallannan särskilt förersättas sig se prop.

1975:12 146. Framtida kostnader fär med hänsyn till osäkerhetens. denom
fortsatta utvecklingen i regel uppskattas skönsmässigt. Enligt rättsfalletmera
NJA 1992 642 bör dock utredningen de kostnader redans. uppkom-om som
mit betydelse vid bestämmandetävenstor de framtida kostnaderna. lav
brist sådana hållpunkter för bedömningen får ersättningen med stöd av
35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskattas till skäligt belopp se Nordenson,
1984, 409 och Bengtsson m.fl., 1985, 176 f.; det dock intes. är det-s.

bara skäliga kostnaderatt ersätts se Bengtsson,samma 1984,som 82 ochs.
ÄvenLindblom, 1993, 346. preciserade framtida kostnader bör enligt för-s.

arbetena till 1975 års personskaderegler möjligt beräknas särskilt; iblandom
kan det dock framstå naturligt ersättningen för kostnader såväl isom att
förfluten tid i framtiden utgår enda framför allt den skallsom närpost,som en
bestämmas engångsbelopp seett 1975:12 146.som prop. s.

Gränsen mellan kostnader i förfluten tid kostnader ioch framtiden skall
dras så tidpunkten förnära den slutliga prövningen möjligt. Härigenomsom
får i regel det säkraste underlaget för bedömningen skadansman storlek.av
Vid tvist ersättningen i rättegång bestämmer emellertidom hurparterna

skall dras.gränsen Om det hinner förflyta läng tid innan målet slutligt skall
kanavgöras, med stöd 13 kap. 3 § rättegångsbalkenparterna justera sinaav

yrkanden med hänsyn till de omständigheter inträffar undernya som
gång se 1975:12 146.processens prop. s.
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Bestämmelsen i 5 3 §kap. skadeståndslagen samordning mellanom
skadestånd och andra förmåner med anledning skadan inte sikte påtarav
skadestånd för principerkostnader. Av andra bestämmelser eller följer dock

vissa förmåner skall avräknas sådant skadestånd bestäms. Sålundaäven näratt
kan den skadelidande inte kräva skadestånd för sjukvárdskostnader täckssom

den allmänna försäkringen 20 kap. 7 § i 1962 års lag allmän för-seav om
säkring. Vidare skall sådana förmåner förenade medär regressrättsom av-

ersättning förräknas se 1975:12 129 och 160. Det gäller bl.a.prop. s.
direkt arbetsgivaren, liksom ersättning från olycks-kostnader utgessom av

uppkommit.falls- sjukförsäkring faktiska kostnadeller densom avser som

Också påverka skadeståndet det stödetstöd allmämia medel kan sättet attav
minska skadeståndet. En för-den kostnad skall ersättasanses som genom

subsidiärutsättning intedock stödformen inkomstprövad och därmedär äratt
till 497, SOU 1973:51bl.a. skadestånd jfr NJA 1966 286 och 1967 s.s.

274300, 1975:12 129, 165 214, Ekstedt, 1977, ochoch s.s. prop. s.
Bengtsson m.fl., 1985, 202.s.

skadeståndslagenNågon särskild bestämmelse finns inte heller i ersätt-om
engångsbelopp.ningsformen för Normalt de medkostnader. bör ersättas ett

framtida vid skador kan detNär det gäller omfattande kostnader störremera
vid sidanlämpligt ersättningen livränta, eventuelltdock ofta utgårattvara som
262 ochSOU 1973:51förekommande livränta för inkomstförlust se s.av

1975:12 146 f..prop. s.
195.mfl., 1985,Skadestånd för kostnader beskattas inte Bengtssonse s.

sjukvárdskostnader3. 2 m.m.

frånsjukvård till delenKostnader för sjukhusvård och ersätts störstaannan
olycksfallsförsäkringar. skadeståndsocialförsäkringen och olika sjuk- och Att

ersättnings-i fall för inte sådanamånga endast vad täcksutges avsom
anordningar har framhållits.nyss

förut kan bedömas nöd-Som bara kostnaderersättsnämnts som vara
sigvändiga. Den skadelidande inte skadestånd för skaffa be-kan att en

standardkvämlighet sjukhusvård eller läkarvård denutöver somgenom
1973:51 261 ocherbjuds inom allmänna sjukvården SOUnormalt den se s.

1985,1975:12 mfl., 1985, 176, Hellner,146 Bengtssonsamt s.prop. s.
levnadsstan-279 1993, 486. skadelidande med högreoch Andersson, Atts.s.

sig dyrarehjälp kunna skaffadard flertalet skulle skadeståndmedän enav
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inte förenligt reparationsändamål vårdenvårdform har med detansetts som
164; jfr docktjänar, dvs. eller lindra skadan Andersson 486bota se notatt s.

Lejman i 182 f..SvJT 1976 s.
skadelidandeemellertid denSärskilda omständigheter kan föranleda att

sjukvårdskostnader liggertillerkänns skadestånd för sådana överm.m. som
inte stått denvård dyrare harnormal standard, såsom då denänannan
varit påkalladskadelidande till då den dyrare vården harbuds eller av

261 ochmedicinska liknande SOU 1973:51eller andra skäl se prop.s.
förhållandevis höga har146. kostnaderna i sådana fall kan bli1975:l2 Atts.

till skadestånd för dem se Anderssoninte kunna begränsa rättenansetts
486.s.

konvale-kostnader förNJA 1961 425 utdömdes skadestånd förI rättsfallet s.
varitutlandsvistelsernamotiveringensjukhusvård utomlands medoch attscens

för vårdhälsotillstånd. Kostnadenskäligen påkallade den skadelidandesav
skälig1968 23 inom förprivat sjukhem i rättsfallet NJAersattes ramen ens.

möjligheten till för-b1.a.livränta; till stöd för denna utgång åberopades att
intedetbättring i hälsotillståndet ökad trivsel borde beaktas, även omgenom

ibedömning. för vård hemmetmedicinsk Kostnaderfråga rent avvar om en
1976 103, eftersomi rättsfallet NJAsvårt skallskadad ersattes s.ung manen

haft betydelsevårdformen hadeomständigheterna tydde den valda storatt
småskadelidandes rehabilitering vid den aktuella skadetypenden och ävenfor

speladetillstånd oftaskadelidandes fysiska psykiskaförbättringar den ellerav
någorlundatillvaron påviktig för dennes möjligheter klararoll ettatten

mån påkalladvarit i sådandrägligt vården i hemmet ansågs därför hasätt; av
medicinska bordeskäl den ersättas.att

också iutdömdesför vård i hemmetSkadestånd för kostnader en
intejuni 1987, DT 334,Uppsala tingsrätt den 5uppmärksammad dom somav

Mpandafallet handladetill fallet det s.k.överklagades hovrätten. Det enom
ochhjärnskadorsvårai operation erhöll mycketyngling samband med ensom

medsin ståndpunktmotiveradetotalförlamad. Tingsrättenblev i det närmaste
institution skullesjukvårdenerbjöds inomvård den allmännadenatt som

bak-dennadet b1.a.negativa för den skadelidande ochfå konsekvenser motatt
skedderehabilitering i ställetmedicinskt påkallat vård ochfickgrund attanses

i hemmet.
234, blev1991, DTtingsrätt 8 oktoberl dom Mariestads denen av

iskadelidandedenansågs detden I det falletutgången utrett attmotsatta.
haderehabiliteringsinsatser, och detsedvanlig utsträckning hade fått vård och

kostnaderersättning föromständighet motiverade utövervisats någoninte som
normal standard.

barn,tillerkändesapril 1994, DT 14,Svea den 15I dom hovrätt etten av
blivit 100-följdtill däravhjärnskada ochvid förlossningen fått svårensom
iför vård hemmet.för kostnaderinvalidiserad, skadeståndprocentigt

livskvali-inrymde denvårddennauttalade det uppenbartHovrätten attatt var
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för skadelidandeden möjlig uppnå med åtgärder várdområ-tet attsom var
det vården också framstod medicinskt välgrundad med hänsyn tillsamt att som
hans fysiska psykiskaoch hälsa; vårdformen ansågs bättre alternativettsom
för den skadelidande varje tänkbar vårdform. Hovrättens dom harän annan

tillöverklagats Högsta domstolen, inte tagit ställning tillännusom om
prövningstillstånd skall meddelas eller ej.

Skadestånd behandlingför kiropraktor, akupunktör e.d. lämnasnaprapat,av
i utornrättsliga skaderegleringen,den läkare har remitterat denom en
skadelidande till behandlingen eller uttalat den har god effekt. I övrigtatt gett
har restriktiv inställning till yrkanden skadestånd för sådanman en om
behandling, liksom naturmedicin.det gäller kostnader förnär

tillI fråga merkostnader följd skadan för hernhjälpoch gällerom av resor
skadelidandeden i allmänhet har till skadestånd för den avgift hanrättatt som

utnyttja färdtjänsterlagt för eller hemtjänst kommunen tillhandahåller.att som
Anlitas hjälp, skadestånd till belopp kost-utges ett motsvararannan upp som
naderna för den service kommunen erbjuder NJA 1970 202se ochsom s.
Trañkförsäkringsanstalternas nämnds cirkulärreferat 51974. Högrenr
kostnad kan godtas, kommunala hemhjälpen inte fungerar tillfredsstäl-denom
lande hjälp måste anlitas tilloch högre kostnad. Motsvarande gällerannan

barnpassningkostnader för e.d.

3.2.2.3 Andra utgifter

rättsfallet NJA 1992 642 framgår utgifter sjukvårdskost-Av andra änatts.
fördyrade levnadskostnader för underhållnader och kostnadert.ex. avm.m. -

olika den skadelidande till följd inte självegendom slag skadan kanav som av
ombesörja fullt 1984, 408.skall också Nordenson, Allaseersättas ut s.-

skadelidandekostnader detta slag nödvändiga för den skall kunnaär attsomav
behålla sin tidigare standard ersättningsgilla enligt skade-alltså allmännaär
ståndsrättsliga principer. särskilt, i de inteDe skall alltså den månersättas

skadestånd för ochtäcks lyteav men.
försäkringsbolagens interna skaderegleringspraxis dock, i fallI har vart

före nämnda rättsfallet, tillämpats ordning innebär skadestånddet attsomen
inomendast för sådana merkostnader faller för normalutges som ramen en

vilket slags fråga Enligt denna praxisstandard, kostnader det äroavsett om.
följande kostnader helt delvis.ellerersätts



69förhållandenNuvarandeSOU 1995:33

inackorderingförkostnadertiden efter skadanden förstaUnder ersätts av
föranledsskäliga kostnaderockså förhusdjur. Ersättning lämnas avsom

tillsynbankärenden,hämtningklippningforskadan gräsmatta, post, avavav
blommor etc.

skadeli-denvilla, fritidshus, båtreparationMerkostnad för m.m. somav
ellerregelmässigt heltinte hade skadatsutfört han ersättsskulle hadande om
medfaktiskt uppstått ellerharkostnadersådanadelvis. Det krävs att

villa,underhållDockuppstå.sannolikhet kommerövervägande attatt avanses
för normalfall gåri gränsenoch utöverbåt och husvagnfritidshus, ett samma

ytterligarevilla ochunderhållgodtas endastI allmänhet ettstandard. t.ex.av
vadefterbrukar bestämmasskadeståndetstandard.normalobjekt somsom

omständig-vissa fall harenskilda fallet. Iskäligt i detnödvändigt ochanses
medankostnaden,för helaskadestånd lämnatsvarit sådanaheterna er-att

bidrag för kostnaden.tillbegränsatsi fall harsättningen andra ett
jagafiska,inte längre kanföljd sin skadaskadelidande tillOm den t.ex.av

merkostnaderersättning förlämnasoch bär,plockaeller somsvamp
jfrprodukternamåste köpaskadelidandeföljd dentilluppkommer att nuav

levnadskostnaderDT 32, där ökade1989,decemberdom den 1Svea hovrätts
övrigt.iersättning för olägenheterförinomgottgjordesslagdetta ramenav

jakt dessutomlämnashaft inkomstskadanskadelidande föredenHar t.ex.av
förskadeståndVid bestämmandetinkomstförlust.ersättning försärskild av

aktiviteter-olikasidan deå andrainkomstförlust beaktasmerkostnader och om
samtidigt inbesparats.kostnadermedvarit förenadehar somna

Även denSå skerrekreation kan beaktas.förmerkostnader t.ex. om
billigt ochmycketutomlandsoftaskadan harskadelidande före ettrest

hotellkostnadhar fått högretill följd skadanokonventionellt sätt enavmen
medförtharskadanockså lämnasErsättning kan1967 211.FFR oms.m.m.

idrottsutövning.förkostnadhögreen
utgiftersåsomindirekta kostnader,förskadestånd intetordeDäremot utges

för inköpblivit ellerskadan integrundför avavsemesterresa avsomen
grundutnyttja påblivit förhindradskadelidandeSportutrustning den att avsom

NJAjfr4921993;yttrande Dnr ävenTrafikskadenämndensdockskadan se
213.1992 s.

kostnaderAnhöriga:2.2.4

drabbasomedelbartdenhar endastskadeståndsrättEnligt svensk enavsom
följdlider tillnågonekonomisk förlustSådantill skadestånd.skada rätt som

tredje-hänföras till s.k.sakskada brukarellernågon person-annansav
ersättningsgillskadeståndslagenenligtslagdettamansskada. En skada ärav

harnågonefterunderhållmistegåttefterlevande hari fall dåbara somom
visserligengrundsats har5.5.1.2. Denna3.3.3.2 ochavsnittsedödats

621988598,19721966 210,rättspraxis NJAsenågot iluckrats s.s.s.upp
787 f.,1993516 och1978i SvJTjfr BengtssonIoch II;1993 41och s.s.s.
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Kleineman i JT 1992-93 516 och 1993-94 722 ff. Andersson, 1993,s. samts.
566 ff. torde i det väsentliga alltjämt giltighetha jfr Nordenson,s. men

1993, 392.s.
Till följd grundsatsen tredjemansskada inte kan anhöriga tillatt ersättsav

någon har skadats i princip inte skadestånd för kostnader och andrasom
utlägg uppstår för idem samband med skadefallet. I rättspraxis harsom
skadestånd dock för sådana ekonomiska förluster för anhörigautgetts som
något kan tillhänföras densätt skadade. Kostnaderna och utläggen har då
betraktats medel neutralisera verkningarna skadan se Lech,ett attsom av
1973, 106 och Ekstedt, 1977, 50.s. s.

Om kostnaderna och i enlighetutläggen härmed behandlas följdskadasom en
till den skadades personskada föreligger ingenhuvud tredjemans-över taget
skada jfr dock RFS 1991:47.A Skadeståndet bör då tillerkännas den som
tillfogats personskadan, för vidare utbetalning till de anhöriga har svaratsom
för utgiften. Så iblandhar också gjorts i rättspraxis se FFR 1941 275t.ex. s.
och 1970 202. juridiskaIden litteraturen har någon gång rekommenderatss.

skadeståndet i dessa fall beaktas inom för den skadelidandesatt ramen
ersättning för ideell skada se Ekstedt, 1977, 51. Vanligen har skadeståndets.
emellertid utdömts direkt till den anhörige se NJA 1976 103 och 1982t.ex. s.

668. Möjligen har i dessa fall ñngerat överlåtitden skadade sittatts. man
skadeståndsanspråk till den anhörige, det antyds inte i rättsfallen. Att detmen

sigskulle något tillämpningslags principenröra obehörig vinst jfrom av om
Lech, 1973, 108 110och knappast troligt. iDet så fall sannoliktär ärs. mera

principen tredjemansskada inte böra tillämpas i fall detta slagatt ansettsom av
jfr Jørgensen, 1972, 196 Andersson, 1993, 487 166 ochsamt nots. s.
563 f..

Resekostnader för anhörigas sjukbesök i första hand under den akutaersätts
sjukdomstiden. För tiden därefter kan kostnaderna besöken tillersättas, ärom

för den skadade se NJA 1933 B 292 och 1936 B 908 1941FFRgagn samt
Ärjfr275; dock NJA 1932 A 190. den skadade ersättning i falls. vuxen ges

då skadan livshotande, då förär ganska långa NJA 1982även semen resor
668. I fråga skadade barn anhörigas resekostnaderersätts även närs. om

skadan inte livshotande se Bengtssonär mfl., 1985, 176. Dessutom tordes.
skadestånd kunna inkomstförlustutgå för och, skadan livshotande ellernär är

särskilt svår beskaffenhet, hotellkostnad föräldrar, make ellerannars av som
anhörig till den skadade har ådragit sig sjukbesökennära grundannan av

jfr Lech, 1973, 106.s.
Också kostnader för anhörigas insatser för omvårdnaden den skadadeom
i viss utsträckningkan exempelvisskadestånd. När förälderersättas genom en
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sålundavårda skadat barn, brukarfrån arbetet förhemma att ettstannar
RFSinkomstförlust vårdkostnad för barnet seförälderns ersättas t.ex.som en

enligtgivetvis barnet vad1988:6. förutsättning dockB:5 En är att som
ikostnader för vårdavsnitt till skadestånd föri 3.2.2.2 har rättnämnts

Vårdbidragkostnad beaktas utgåendeVid bestämmandet dennahemmet. av
sidan tordeförsäkring; å andraenligt 9 § i 1962 års lag allmänkap. 4 om

avsnittjfr iskadestånd kan utgå vadvårdbidraget påverkas sagtsatt somav
utornrättsligalsubsidiära till skadestånd. denstödformer3.2.2.1 ärsomom

i princip till skulleskaderegleringen skadeståndet vadbestäms motsvarasom
inkomster har förföräldrar med högaför hyrd hjälp;kostnaden svaratom

inkomstförlust.ersättningen inte hela derasdåvården, motsvarar
vadskyldighet vårda skadade barnhuruvida föräldrar harFrågan utöveratt
ochomvårdnadsplikten i 6 § föräldrabalkenkap. lföljer allmännadenavsom

nekandesådan vård har besvaratstill skadestånd förskulle saknadärmed rätt
3.2.2.2.redovisats i avsnittapril 1994hovrätt den 15i den dom Svea somav

Även tordevårdas andra makenskadats och denmake harnär aven
vårdtiden.undermakens inkomstförlustutgå för denskadestånd kunna

skyl-makarsi § giftermålsbalkenbestämmelsen 5 kap. lTidigare omsynes
tillföribland åberopats till stödbistånd ha rättdighet varandra attatt ge

vid Denjfr Lech, 1973, 107 l.i sådant fallinte förelågskadestånd notett s.
bestämmelse harliknandevidhålls knappast längre,uppfattningen även om en

tillskäligt bidragiäktenskapsbalken; fall tordei 2 §behållits l kap. vart ett
SOUskaderegleringen jfri utomrättsligadenpresumtiva vårdkostnader utges

6.1973:51 39 vid nots.
ibarnet denavbrott i barns skolgång, brukarmedförtOm skadan har ett

skadestånd merkostnadertillämpningen tillerkännas för depraktiska som
studierna förlängts setidunder denharföräldrarna haft eller kommer att

1973, 143 och Andersson,68l94l B 318 1993 Lech,NJA och samt s.s.
och1960 2761948 288,292;jfr FFR1993, 513 vid 291 ochnoterna s.s.s.

tid B:5RFSfrånpraxis se1967 161. I Trañkskadenämndens senares.
medrekommenderatsskolår1989:2 ersättning för förlust1986:5 och har av

år. Omuppgår till 36 000 krstandardiserat för närvarandebeloppett persom
yrkesinriktadåterstårförhållandevis tid två årkort ellerendast ett av enen --

skadelidande för försenatskadestånd till denutbildning, i ställetlämnas
skillnadersättning tillavsnitt 3.2.3.2. Dennai förvärvslivet är,utträde se

skattepliktig.skolår,ersättning förlustfrån för av
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3.2.2.5 Gränsen till andra skadeståndsposter

Före 1975 års personskadereform förekom det skadestånd för kostnaderatt
ingick i skadestånd för inkomstförlust; framför allt gällde det vid lägre

Äveninvaliditetsgrader, varvid skadeståndet huvudsakligen avsåg kostnader.
kostnader och inkomstförlust skildaunder föreliggerersättsom poster,numera

i några speciella situationer viss osäkerhet vilken ersättningen skallposten om
till.hänföras Det sig fall då skadan imedför avbrott barns skolgångrör ettom

avsnitt 3.2.3.2,se regelbundna utgifter för skadelidandes framtidaden vård
tillsynoch avsnitt 3.2.3.3se eller minskade möjligheter för skadelidandeden

utföra hushållsarbete i hemmet avsnittse 3.2.3.4.att
Också mellan kostnader och ideell ibland svårgränsen skada kan attvara

dra. Allmänt hänförs till kostnader utgiftersådana kan sägassett posten som
syfta till neutralisera verkningarna skadan i den skadelidandes dagligaatt av
livsföring eller på förmågan utföra förvärvsarbete 1975:12seatt prop.

146, utgiftermedan för neutralisera skadeföljd ideell hän-att naturs. en av
förs till ideell skada se SOU 1973:51 259.s.

Ersättningen för sveda och värk inrymmer ofta olika förkostnader att
underlätta den skadelidandes tillvaro sjukdomstiden, utgifterunder såsom för

blommor frukt anordningaroch och kan bidra till dennes förströelse t.ex.som
TV-apparat sjukrummet.på Detta i avsnitt 3.2.4.3.berörs

Särskilda svårigheter föreligger vilka fördyrade levnadskostna-avgöraatt
der skall särskilt under vilkakostnader och kanersättas postensom ansessom
kompenserade ersättningen framförför lyte och Det gäller alltgenom men.
stadigvarande kostnader för rekreation avsnittoch förströelse se 3.2.5.7.

Vissa kostnader under Detolägenheter i övrigt. gäller bl.a.ersätts posten
utgifter kosmetiskaför mindre,peruker, löständer etc. eller på för-proteser
hand beräkningsbara kostnader såsom taxiresor avsnitt 3.2.6.1.sem.m.

förarbetena tilll 1975 års ekonomiskapersonskadereform betonas ochatt
ideella skadeföljder skall hållas åtskilda möjligtoch så långt ersättassom

skildaunder se SOU 1973:51 260 och 1975:12 109 ochposter s. prop. s.
Även145. kostnader, såväl i förfluten tid i framtiden, skall alltså ersättassom

skilt från ersättning för ideell vissa mindre, svårpreciseradeskada. Att kost-

nadsrisker i övrigt avsnittolägenheter 3.2.6 sak.ersätts se ärsom en annan
Enligt FSAB:s personskadekomrnitté 1985 cirkulärår utfärdat skallett av

emellertid både tidkostnader och olägenheter i övrigt för förfluten beräknas

efter visst årsbelopp och belopp. Det vidaremedersättas ärett ett gemensamt
vanligtmycket ersättning för preciserade framtida kostnader slåsävenatt
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med ersättning för iolägenheter övrigt se beträffande sådant fallettsamman
tingsrättens idom rättsfallet NJA 1992 praxis642. Denna har kritiseratss.

iPettersson SvJT 1983 103 f., Nordenson, 1984, 408 Nilsson,ochav s. s.
1993, 373 Ett drag för kritik skadestånd fördenna ärgemensamt atts.

principerkostnader och för olägenheter i övrigt skall efter skildabestämmas
redovisas särskilt.bör Också risken för skadeföljd blir dubbelkom-attsom en

kritiserade framhållits.penserad det förfarandet hargenom

3.2.3 Inkomstförlust

3.2.3.1 Allmänt

inkomstförlust bortfall lön förlustSkadestånd för förutom av avavser --
ersättningtillägg olika slag ingår i arbetsgivarens för arbetspresta-av som

tioner övertidstillägg, risktillägg eller liknande för-e.d. traktamentensamt
risk för itill del de kan betraktas lönetillskott. En allmänmåner den attsom

extraordinära inkomster dockframtiden drabbas förlust ersätts somav av mera
avsnitt 3.2.6.1.ideell skada under olägenheter i övrigt seposten

i vissa för förluster inteSkadestånd kan fall utgå äräven attsom anse som
inkomstbortfall i egentlig mening. Exempelvis förlust ellerkan semester avav

självaskadeståndet förkvaliñkationstid för beaktassemester attgenom
fritid inomövrigt emellertid förlustinkomstforlusten ökas. I skall gottgörasav

avsnitt 3.2.7.för ersättningen för ideell skada seramen
uppburit särskild lönvissa skadelidande inte harDet finns grupper av som

skönsmässigt. sådaninkomstförlust Envilkas måste uppskattasutan grupp
föreskrivs ikategori 5 kap.företagare. Med avseende dennautgörs egnaav

i näringsverksamhet skalltredje skadeståndslagen intrång§ stycketl att
väsentligtillmed inkomstförlust. Ett exempellikställas ärannat sompersoner

uttrycklig föreskrift i styckehushållet i familjen. Enligtdel har skött sammaen
avsnittinkomstlikställas med seskall värdet hushållsarbete i hemmetav

vilkas inkomstförhållanden kanYtterligare kategori skadelidande3.2.3.4. en
avsnitt 3.2.3.2.sesvåra uppskatta barn och ungdomarärattvara

§ stycketenligt 5 kap. 1 andraDet inkomstbortfall ersätts utgörssom
skadelidandedenskillnaden den inkomstskadeståndslagen mellan somav

den inkomst hanhan inte hade skadats, ochskulle ha kunnat uppbära, somom
iErsättningen böruppnå.har uppnått eller kan kommaskadan attantastrots

tillförfluten tid i förhållandei tvånormala fall delas poster, avserupp en som
260SOU 1973:51framtiden seskadeståndsprövningen och s.som avseren
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1975:och 12 148. Så förfar också regelmässigt i praktiskadenprop. s. man
skaderegleringen.

Skadestånd för inkomstförlust i förfluten tid i fastställas påkan regel
faktiskagrundval den förlust visat sig vid tidpunkten för skade-harav som

ståndets bestämmande. I undantagsfall justeras,kan denna förlust behöva om
skadelidandeden skadan borde tjäna gjort.ha kunnat han Manäntrots mer

bör dock försiktig reduktioner 1973:51med sådana SOUsegöraattvara
265 1975:12 104 och 151; den faktiska förlusten bör intesamts. prop. s.

frångås finnsdet starka skäl för 1991 662. Vidare kandet se NJAutan att s.
ibland befogat mindre tilldet med justering nedåt med hänsyn denattvara en

skadelidande ikan ha haft lägre levnadsomkostnader normalt samband medän
sjukhusvistelse jfr avsnitt 3.2.2.1. ofta beaktase.d. Sådana förhållanden kan

Åschablonmässigt se SOU 1973:51 265 och 1975:12 151. andras.s. prop.
ansträngningarsidan det tänkas den skadelidande harkan att genom egna

i varit naturligt skadan.minskat den förlust och for sig hade med tankesom
Detta påverkar dock inte skadeståndet för inkomstförlust kan kompense-utan

1973:51förhöjning ersättningen för ideell skada se SOUras genom en av
1975:12 jfr5.265 211 och 224; dock 151.samt prop. s. s.

Skadestånd för framtida tnkomsm‘2‘rlustmåste däremot grundas på ellermer
utnyttja sinmindre skadelidandes möjlighetersäkra antaganden den attom

i regelmässigtarbetsförmåga. Bedömningen blir alltså detta fallkvarvarande
tid.komplicerad vid inkomstförlust i förfluten Dettafastställandeänmer av

skadeståndspraxis sig olikabidrog till i tidigare ofta användeatt avman
hjälpmedletframtida inkomstförlust. främstaschabloner för uppskatta Detatt

vid uppskattning medicinska invaliditetsgrad, dvs. dendenna skadans s.k.var
ledninggradering skadan medicinsk sakkunskap har fastställt medav avsom

fysisk defekt på denmedicinska erfarenheter inverkan viss hardenav en
mänskliga prestationsförmågan.

ekonomisktGenom 1975 års personskadereform infördes i stället s.k.ett
invaliditetsbegrepp. När skadestånd för framtida inkomstförlust bestäms är

inte lika vid medicinska bedömningen skadanlängre bunden den av somman
dessförinnan varit i rättspraxis, den framtida inkomstförlustenhade utanman

verkningar ii anslutning till ekonomiska detberäknas skadansnärmare en-
omständigheterVid individuellskilda fallet. sådan bedömning beaktas allaen

skall alltsåinverka skadelidandes möjligheter arbeta. Mankan den attsom
till deninte till medicinska utveckling också hänsynbara skadans tautanse

bosättning,olika ålder,skadelidandes personliga förhållanden slag, t.ex.av
skadelidande idenutbildning och tidigare yrke möjligheterna störresamt att
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eller mindre utsträckning övervinner skadeföljderna tillvänjning ochgenom
rehabilitering. Man försöker vidare beakta vissa allmänna faktorer, t.ex.
arbetsmarknadssituationen.

Ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp detta innebärslag måste läggaattav man
vikt vid den bestående faktiska inkomstförlust har visat sig vidstor som

tidpunkten för skadeståndsprövningen. Denna förlust kan många gånger antas
den säkraste grunden för framtida iden inkomstförlusten, varje fall vidge

svårare skador har föranlett rehabilitering. I vissa fall emellertidkan detsom
tillfällighetertänkas har spelat in gjort förlustenoch den aktuella äratt att
mindre ieller vad och för sig förefaller rimligt med hänsyn tillstörre än som

skadan. Förhållanden skadelidandedetta slag denär t.ex. attav genom
tillmötesgående från sin arbetsgivare inte reduktionbehöver vidkännas den av

i siglönen och för skulle motiverad med hänsyn till denattsom vara
skadelidande inte vidlängre full arbetsinsats. I sådana fall kan detgör
skadeståndsprövningen finnas risk framtidaanledning räkna med föratt en
inkomstförlust, särskilt det fråga i ålder ochärom om en person yngre
bedömningen alltså periodgäller längre se SOU 1973:51 274 ochen s. prop.
1975:12 153.s.

inkomstförlustSkadestånd för skall enligt 5 kap. 3 § skadeståndslagen sam-
ordnas med vissa andra förmåner skadelidande har till medden rättsom
anledning demia förlust. När skadeståndet bestäms skall sålunda avräknasav
ersättning från socialförsäkringen, sjuklön pension arbets-eller utges avsom
givare grund anställningsavtal periodisk ersättning utgår påsamtav som
grund sådan olycksfalls- sjukförsäkring meddelats på grundeller harav som

kollektivavtal. liv-,Förmåner utgår från individuellt tecknadeav som
olycksfalls- sjukförsäkringar fåreller påverkar däremot inte skadeståndet utan

viduppbäras sidan detta. Ett förslag föreligger dock för närvarandeav om
vissa ändringar i dessa avräkningsregler 1994:73.se Ds

Enligt för framtida in-5 kap. 4 § skadeståndslagen fastställs skadestånd

komstförlust i form livränta engångsbelopp eller livränta jämteeller somav
inteNågra bindande ersätmingsform harengångsbelopp. regler valetom av

i första i skadestånds-meddelats, det har hand överlämnatsutan parterna
ärendet bestämma ersättningens form. inte kommaKan överens,att parterna

tillfår träffas avvägning olika anför stödvalet efter de skäl parternaen av som
sina tillför ståndpunkter. I utsträckning därvid hänsyn denbör tastor man

skadelidandes följdernaönskemål. regelEngångsbelopp bör dock när avvara
förmodas for framtiden till mindre förluster seskadan kan inskränka sig prop.

Är väsentlig för den1975: 12 167. betydelse114 och ersättningens. av
föreskriftenligt uttryckligskadelidandes försörjning skall den å andra sidan en
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Ävenfastställas livränta, inte särskilda detta. i övrigtskäl talar motsom om
livränta i praktiken den vanligaste ersättningsformen.är

inkomstförlustSkadestånd för beskattas inkomst tjänst, oavsett omsom av
utgår i form livränta engångsbelopp; detdet eller betalas gällerettav som

i inkomst skattepliktigdock endast den mån skadeståndet förloradavser av
och alltså inte hushållsarbete i 32 § d och ghemmet se lt.ex.natur mom.

i 1928 kommunalskattelag. inte till marginalskatte-års För det med hänsynatt
fördelaktigare skadelidande utfå skadeståndeteffekterna skall bli för den att

periodiskt i form livränta engångsbelopp endast 60än tas procentettav som
fjärde iengångsbelopp skattepliktig intäkt punkt l stycketseettav upp som

jfr SOU 1973:51anvisningarna till 19 § i 1928 års kommunalskattelag;

197677:50.198 ff. ochs. prop.

framtida inkomstförlust3.2.3.2 Barns och ungdomars

ii framtiden kaninkomstförlustför barns och ungdomarsSkadestånd

inkomstförlust i förflutenuppgifter faktiskinte grundas någonallmänhet om
skulle hainte uppgifter vilket yrke detid. Oftast finns heller några ägnatom

dröja innanockså ganska längesig de inte hade skadats. Det kanât, manom
tilldärför hänvisadManvilket yrke de faktiskt kommer ärutöva.attvet

personliga förutsätt-utifrån intresseinriktning, anlag ellerantaganden deras
slutreglerasutbildning. I regelövrigt, liksom eller planeradningar i pågående
genomförts.arbetsrehabilitering hari praktiken först studier ochskadan när

skadelidande i detinte förrän denalltså i allmänhetSkadeståndet bestäms
tilli förarbetenaförfarande har stödnått ålder. Dettaenskilda fallet har vuxen

1975:12263 och 278,personskaderegler se SOU 1973:511975 års prop.s.
1975:16 29.108 och 156 LUsamt s.s.

tillinvaliditetsbedömning komekonomiskbestämmelsenNär om en
mindreSkadeståndskommittén i samhälle kundedet dagensuttalade att vara

framtida inkomst-ungdomarsbedömningen barns ochlämpligt göraatt av
sociala standardekonomiska ochförlust hänsynstagande till föräldrarnasmed

1980-talet uppkomSOU 1973:51 263. Under delense enavs. senare
praxis ändåi sinmassmedia inte Trafikskadenämndendiskussion i togom

Försäkringsin-dåvarandeanledning granskadehänsyn. Med däravsådana
inspektio-anfördegranskning avslutatsspektionen praxis. Sedan dennadenna

till Justitie-överlämnades1988följande i promemoria i oktober somnen en
Finansdepartementen:och
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utgår fråni i ersättningssystemligger sakens detDet natur att ett som en
inkomstutveckling ofta inrymssannolikabedömning skadadeden personensav

svårighe-självklart såmindre Deteller osäkra.antaganden ärär attsom mer
skadanbarn ochbedömning den skadadei ärnär ettaccentuerasterna en

yrkeslivet genomgåttinträtt i ellerinträffar innan skadadesålunda den en
Trafikskade-yrkesutbildning. svårigheterna betydande ävenär man, somom

bedömningen tillsslutliga barnetregelmässigt med dennämnden gör, väntar
vid lågskadasSärskilt blir bedömningen barnetsvårnått ålder. närvuxen

fåomöjligtblirsådan detålder och skadan närmastär attart att enav
imåste sådanaförutsättningar. I ärendenaindividuellauppfattning barnetsom

till skadeståndslageni förarbetenaockså framgår uttalandenfall avsom -——
bedömning.skönsmässigvarierande gradingå aven

bedömningen också skallviddebatt gällerfråga ställts underDen omsom
skadadessig till dendirekt hänföromständigheter intebeaktaskunna som

börjanövrigt. Tillförutsättningar ipersonligaintresseinriktning, elleranlag en
åberopatnämndeninte finnainspektionen kunnatframhållasbör attatt

ellernärmiljön, syskonsiförhållandenomständigheter t exsom avser
harskadelidande. Nämndentill nackdel för denförhållanden,föräldrars

positiv riktningtotalbedömning ii sinundersökta falleni några dedäremot av
bedöma dendet gälltförhållandenocheller syskonsin föräldrars när attvägt

inträffat.inte hadefall skadanyrkesinriktning för detsannolikaskadades att
inte generelltangivet slagomständighetermening börEnligt inspektionens av

ersättningssystemersättningsbedömningen. Ividbetydelsetillmätas ett som
särskildaiomständigheter detemellertid allagällande förutsättsdet attnu

harNämndenskall beaktas.ocksåvisst antagandestöd förfallet ettsom ger
till stöd föryrkenföräldrarsi två fallenochbeaktat syskons även an-av

bedömningdet inte gåttinkomstunderlag göravissttagandet när att enettav
intresseinriktning ochskadadesutredningen denpå grundvalenbart omav

dethävdasinte kandetförutsättningar. Inspektionenindividuella attattanser
skönsmässigai dennämndenvarit oberättigatfallenåsyftandei de attav

omständigheterinnämnden haft vägatotalbedömningen göra även avattsom
påståendegrund förinteUndersökningen sålundaangivna slaget.det ettger

ersättningsprinci-bestämmelser ochstrid med destår inämndens utlåtandeatt
iakttaga.nämnden har attsomper

i första hand göraalltså nämndenSammanfattningsvis kan sägas att synes
i denutgångspunktinkomst medframtidabedömning förlustbarnsett avaven

vilkenfrånintresseinriktning,förutsättningar ochpersonligaskadades oavsett
förutsättning-dessakommer,miljö den skadade närsocialgrupp eller an,samt

in inämndenfaktorer vägsandrakan klarläggas,inte fullt även enut avar
iskettinte gårföljer detbedömning. sagdaskönsmässig Av det attatt som-

utlåtandensinaTrafikskadenänmden baserarhävdamassmediadebatten att-
socialgruppstänkande.på ett

Personskade-Ansvarsförsäkringensfråntilläggas yttrandetkanDet att av
hänförligadirektintefaktorer ärnämndsframgår dennanämnd att somsyn

medi principförutsättningar överensstämmerpersonligaskadat barnstill ett
på frågan.Trañkskadenämndenhur ser
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inspektionenDet genomgångna materialet belyser emellertid detav
vanskliga i i ersättningssystem bygger på bedömning i detatt ett som en
särskilda fallet beräkning ersättning till barn för förlust framtidagöra en av av
inkomst. Det enligt inspektionens mening dock inte givetär ändradatt en
lagstiftning på fallet i Danmark och Norge bygger påsätt ärsom - -
schablonmässigt utformade regler för ersättningen innebärbestämmande av en
förbättring de skadade barnens ställning ekonomiskt Mot bakgrundsett.av av
de osäkerhetsmoment förknippade bedömningarmed slagär avsettsom av nu
kan det dock finnas skäl finnadet går förprövaatt att ett annat systemom

tillbestämmande ersättning skadat barn för framtida inkomstförlust. Dettaav
skadefall ändring ersättningsprinciperkräver for sådana degörsatt en av som

fastlagda i skadeståndslagen. Det lämpligt utrednings-kan detär attnu vara
regeringen enligt uppgift inom föruppdrag kort beslutaatt attsom avser om

behandla vissa frågor skadeståndsrättens område också får omfatta frågan
principerna för ersättning till skadade barn.om

Uppgiften utreda fråga inspektionen sålunda väckt har därefterdenatt som
kommitté avsnittlagts på vår se 2.1.

Om skadan medför i skadelidandes utbildning det återståravbrott den och

något några år yrkesinriktad utbildning, lämnas ersättningendast eller av en
till i förvärvslivet 1939 319 och 1964denne for försenat utträde se NJA s.

1993, 513. Detta431 Lech, 1973, 143 och Andersson,samt s.s. s.
inkomstförlust i särskildaskadestånd den kan uppskattas detmotsvarar som

standardiserat för föräldrarnasfallet. I övrigt barnet med beloppersätts ett
avsnitt 3.2.2.4.merkostnader med anledning förlust skolår seav av

3.2.3.3 Framtida värd och tillsyn

allvarliga skadeföljder utgifter för exempelvisVid orsakar regelbundnasom
tidigare antingen vårdlivränta ellervård fastställdes skadeståndet s.k. somsom

förhöjning livränta inkomstförlust. fråga vissa skade-för Ien av om grupper
lidande exempelvis pensionärer avsåg livränte-husmödrar, och barn

ersättningen också de faktiska eller potentiella kostnader för hyrdtäckaatt
tillhjälp vård och tillsyn rimligen kunde hänföras de aktuellaeller som

SOUskadeföljdertta se 1973:51 44.s.

till tvåårig pojke,I rättsfallet NJA 1961 S72 blev sålunda livränta somens.
efterbliven,fått till följd intellektuelltsvåra skallskador och därav var

väsentligeninte utebliven inkomst medberäknad på grundval utanav
erforderlig vård och tillsynutgångspunkt i vad det kostade bereda honomatt

intressen ochliksom möjlighet till sysselsättningar avpassade efter hans
motivering till ställningstagande denfärdigheter. Som detta attangavs
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skadelidande efterblivenhet sittpå sin och behovgrund intellektuella avav
i begränsadständig tillsyn passning uppenbarligen endast mycketoch ut-

livränta syftesträckning i tillgodogöra sigstånd för delattvar en varsegen
levnadsstandard den skade-åtminstone i huvudsak upprätthålla denatt somvar

páräkna i framtiden.lidande med bibehållen skäligen kunnatarbetsförmåga

SkadeståndskommitténVid tillkomsten 1975 uttaladeårs personskadereglerav
blivit helt ellerdet i del fall, den framtida arbetsförmågan nästannäratt en

bedömdes medfanns alternativet skadeståndet inte hänsynhelt nedsatt, det att
främstinkomstförlusten liksom tidigare med beaktandetill den beräknade utan

jfr också1973:51 264 och 278;kostnader för vård och tillsyn se SOU s.av
vissuttalande1985, 288 och Roos, 1990, 151. DettaHellner, möttes.s.

förståelse förremissbehandlingen. Föredragande statsrådet hadekritik under

inkomstförlust långt möjligt beaktaskritik; enligt mening borde sådenna hans
1975:12invalidiseradegällde svårt sefullt detäven närut, prop.personer

147.s.
RFS B:5i två år 1989Trañkskadenämnden avgörandenDärefter har

allvarligt hon21-årig flicka, skadades mycketfunnit när1989:5 +6 somen
mycket27-årig skadadesmånader gammal, ochendast fyra en somman,var

inkomstförlust. I förstaberättigade till skadestånd för det17-åring,svårt som
till återgivna uttalandet föredragandenämnden dethänvisadefallet nyss av

följande:därefteranfördestatsrådet samt

E ersättning inkornstbortfalluppfattning bör för detNämndens är att som
henne, inte därförmedfört för minst hontrafikskadan harden svåra att genom

omfattandeför deersättning skulle kunna kompensera föräldrarnasådanen
insatser kan behövamed åren måhändaomvârdnadsinsatser de gör; somnu

utnyttjas till bl.a.kunnaandra torde livräntanutföras Vidareav personer.
livskvalitén för E. Domslutetfritidssysselsättningar höjaoch kanannat som

förståndshandi-tankeni 1961 års rättsfall i huvudsak återspeglatorde att en
inkomstförlustberäknad livräntasigkappad inte tillgodogörakanperson en

dominerande. Dettaeftersom vård- och detomsorgsbehovet är synes vara en
förståndshandi-gällerfall detblivit något förlegad, i närvartsom

i Ezssin omvärld ochkappade allt medvetnaärtrots somompersoner som -
aktiviteter.anpassadefall- kan delta i vissa för dem särskilt

4 Hushållsarbete i hemmet

skadelidande utförtdenuppskattningen hushållsarbeteVid värdet somav av
arbeteomfattningen dettaskadetillfållet får beaktai förehemmet avman

stått till buds etc..harhjälp andrai hushållet, denantalet av sompersoner
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Enligt förarbetena till 1975 års personskaderegler kan mått på värdetett av
hushållsarbetet kostnader hjälpför den utomstående behövervara av som
anlitas grund 1975: Trafikskadenämndensskadan se 12 156. Iav prop. s.
praxis ersättningenbrukar också bestämmas på detta varvid skadeståndetsätt,

fastställs kostnadsersättning Bengtsson mfl., 1985, 178.sesom s.
Även beträffande i före-hushållsarbetande kan skadeståndetpersoner

kommande fall ersättning skadelidandes möjligheterför denatt att taavse
förvärvsarbete begränsats. Den vid skadetillfället uteslutande har sköttsom

ihushållssysslor haft anledning räkna med gå förvärvs-attatt utmen som
tidpunkt, viss ålder, fåarbete vid barnen har nått kannärt.ex.en senare

inkomstförlust skadanersättningen bestämd med beaktande denav som
i framtiden 1973:51 278 ochgrund härav kan medföra se SOU s. prop.

1975:12 156.s.

3.2.3.5 Gränsen till andra skadeståndspøszer

i kostnaderAtt inkomstförlust några fall kan komma ersättasatt som
tillsyn värdetavseende förlust skolår, framtida vård och samt avav

tilli övrigt kostnaderhushållsarbete hemmet har berörts. I torde gränsennyss
värklika litet till sveda ochknappast föranleda någon tvekan, gränsensom

inkomstförlust ochoch skiljelinjen mellanlyte Däremot ärsamt men.
inte alltid enkel Vad framför allt kanolägenheter i övrigt så dra.att gesom

olika slagstill sistnämnda skadeståndspostupphov problem är ävenatt avser
förvärvsliv, liksom sporadiskt återkommandeskadefoljder i den skadelidandes

i verksamheter. Dessaekonomiska förluster hobbybetonadesmärre mera
i avsnitt 3.2.6.3.problem berörs närmare

3.2.4 Sveda och värk

3.2.4.1 Allmänt

psykiskt lidande under akutaSveda värk syftar på fysiskt och denoch
skadeföljdsjukdomstiden efter Skadeståndet för denna kanskadan. när-ses

ideella294. Denpå såret Hellner, 1985,slags plåster semast ett s.som
alltid Olika för underlätta den skade-karaktären inte renodlad. utläggär att

beloppet förlidandes tillvaro sjukdomstiden ofta delunder ersätts avsom en
avsnitt 3.2.4.3.sveda och värk se
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andra fysiska obehag,Under ochsveda och värk ersätts smärtaposten
reaktioner,koncentrationssvårigheter, depressivaliksom ångest, ochsömn-

perioden. Ersättning-störningar visar sig den akutasexuella undersommm.,
sig innebärisikte inte bara sådant lidande själva skadan utantar somen

Ävenbehandling.olika vård ochockså lidande följer med slags orosom
sjukdomstidenfölja med skadan underoch ängslan inför framtiden kansom

Benrtich, 1935,värk jfrskadeståndet för sveda ochkompenseras genom
35.s.

också i sig betraktastill följd kanOro och ängslan skadan person-somav
avsnitt l,påvisbartpsykiska lidande medicinskt sedetta slagsskada, ärom

lidandet klingattills harskadestånd för sveda och värkdärmed tilloch rättge
NJA 19911989:116 ochjfr FFR 1953 299, RHNJA 1990 186;se s. s.av

bliviti särskilt svåra fall har1977, 246 eller766 Ekstedt,samt s.s. --
inte harhuvudpsykiska besvärgällerbestående. Detsamma över tagetsom

övrigt tillfogats medpersonskada i har ännågonframkallats annatutanav
fysiska medel.

fysisk skada, bestämspsykiska följdersättningsgilla besvärOm är av enen
denbesvär ochtill både dessasveda och värk med hänsynskadeståndet för

skadanfysiskapsykiska efter det denKvarstår de besvärenfysiska skadan. att
ersättning försärskild dessa besvär.läkt,har utges

densammanhang sedanioch värk brukar bestämmasSkadestånd för sveda ett
överblickas. Detövervunnits och förhållandena kansjuktiden harakuta

skadeståndsfrâgansärskilt vid akuttider,emellertid, längreförekommer att
för-hindra undertidigare stadium. Detta har interedan påprövas ansetts -

överblickastillfredsställande kunnatläkningsförloppet harutsättning attatt -
Ekstedt,akuttiden 568 11;jfrför hela NJA 1932seskadestånd dömts ut s.

särskilt det gälleraktualiseras252. Detta när1977, problemär ett soms.
ibland173 har det1973,Enligt Lechpsykisk skada avsnitt 5.6.2.se s.

skadeli-betalas till denersättningenslutligahänt förskott denäven att ett
eller dåavsevärd lättnadberedasi fall därigenom kandande då denne

blivit utdraget.läkningsförloppet har mycket
svedaskadeståndsbeloppet förslutligaUnder alla förhållanden detsynes

dock,Undantag gällerengångsbelopp.regelmässigtoch värk ett omutges som
avsnitt 3.2.8.skadelidande varaktigt medvetslös seden är

förmånernâgra andrainte medför samordnasSkadestånd sveda och värk
sin skada seanledningtill medskadelidande harden rätt prop.avsom

RFS B:6 1992:2.1975:12 160; jfrs.
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Skadestånd för sveda och liksomvärk skadestånd ideellförär, annat
skattefritt.skada,

2 Ersättningstabeller

Sladeståndsbeloppen för sveda och värk har efter hand standardiserats i stor
omfattning. l praktiken bestäms efter särskild hjälptabellde s.k. fast-en som

Trafikskadenämnden.ställs av

Den första hjälptabellen för bestämmande ersättning för sveda och värkav
utarbetades enskilt försäkringsbolag under 1950-talet och kom sedan,ettav

början år 1957, tillämpasmed allmänt i försäkringsbolagens skaderegle-att
tillring. Den fastställdes början Trañkförsäkringsanstalternas nämnden av

Trañkskadenämnden Detnumera och Ansvarsnämnden hargemensamt.
till sin utformning sighävdats tabellen och ersättningsnivä grundade dåatt

rådande rättspraxis Lech, 1973, 170; jfr 1977, 180.se dock Ekstedt,s. s.
reviderades första varvid ersättningsbeloppenTabellen gången år 1966,

justerades med hänsyn till den försämring penningvärdet inträffatav som
tillkom. Trañkförsäkringsföreningenssedan tabellen Sedan dess har styrelse

Trafikskadenämndens rekommendationerråd kontinuerligt utfärdatnumera- -
procentuella påslag eller tabellbelopp i anslutning till denuppräknadenyaom

fortsatta penningvärdeförsämringen. Vid några tillfällen, på 1980-talet,senast
tabellen ändrat sakligt innehåll.har utseende och även
Ersättningsbeloppen enligt höjts vid någratabellen har också allmäntmera

tillfällen. anledning rekommendation inställningMed den generösareav om en
den skadelidande i gjordes i samband meddetta avseendegentemot som

avsnitt Trafikskade-tillkomsten 1975 års personskaderegler se l beslötav
1976 standardhöjning belopp, framför allt förnämnden år dessaom en av

sjukdomstid. Och riksdagen år 1986 uttalat det fannsfall längre sedan attav
inte höjning ersättningsnivånanledning vissnärmare övervägaatt om en av

198687:3 SOU 1992:84vid ideell skada kunde befogad se LU 15 ochvara s.
standardhöjning beloppen37, beslöt Trañkskadenämnden om en ny avs.

höjning penningvärdets10 motsvarande på grundmed utöverprocent en av
förändringar. höjning i januari 1987.Denna trädde kraft den l

tillosäkerhet vilken inställning domstolarna hadeDet rådde länge om
1972 emellertidtabellema. I rättsfallet NJA 81 utdömde Högsta domstolens.

ersättning enligt gällde då och uttaladeför sveda och värk de normer som
därvid bl.a. följande.

enskildaisvårigheten uppskatta graden sveda och värkDen uppenbara att av
önskemålet underlätta frivilliga uppgörelserfall personskada och att omav

värk normaltersättning för sådan skada päkallar ersättning för sveda ochatt
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bestäms tämligen schablonmässigt. trafikförsäkringsföreningenDen rekom-av
menderade i målet åberopats bolaget kunna, med dennorm som av synes
justering vid aktuell tidpunkt penningvärdeförsämring,må föranledassom av
godtagas såsom utgångspunkt vid bestämmande ersättningsbelopp. Iav
särskilda fall måste visserligen individuella tillfaktorer kunna påkalla och med
betydande avvikelser från resultatet enligt schablonmässig bedömning. Ien
målet emellertid ickehar förekommit förhållande beskaffenhet föranledaattav

ersättning för sveda och värk bör utgå med högre belopp det hov-änatt av
i detta hänseende bestämda.rätten

Genom detta sanktionerade inomavgörande Högsta domstolen alltså att man
skadeståndsrätten utgångspunkt vid beräkningen ersättning för svedasom av
och värk använde Trañkskadenämndens hjälptabell för sådan skada. Denna

har tillfällenståndpunkt Högsta domstolen bekräftat vid upprepade sesenare
1979 1982NJA 129, 793, 1989 389, 1991 766, 1992 740 l ochs. s. s. s.s.

Även1993 sitt förIl, 1993 41 I och 68. riksdagen har stödsamt getts. s.
ordning 1975:12 1975:133.sådan se lll, LU 1975:16 och rskr.en prop. s.

Den nuvarande ersättningstabellen återfinns i bilaga fast-2.1 ärsom- -
1991. Enligt Trafikskadenämndens i 1994ställd år beslut råd decemberav

tillämpas för år 1995 efter uppräkning ersättningsbelop-skall den även aven
Trafikskadenämndens17 se cirkulär 21995.med procent nrpen

ersättning Grundbe-Enligt tabellen med grundbelopp månad.utges ett per
vårdtyp, vårdtidensloppet varierar beroende skadetyp och längd. Däremot

enligt schablonen inte någon betydelse vid omständighetertilläggs sådana som
skadelidandes kön, yrke känslighet.ålder, eller gradden av

tid skadelidande efterUnder den den föremål för sjukhusvårdär utgessom -
ersättninguppräkning vid svår skadamed 17 1991 års beloppprocent av -

från skadedagen, medmed 4 329 kr månad månader räknatunder treper
159 följande månaderna med3 kr månad för och de samttreper var aven
223 Ersättningen2 kr för följande månaderna.och de utgörsexvar en av

Till svår802 för år.alltså sammanlagt 22 464 år och 35 krkr för halvt ettett
ansiktsskada, betydandehänförs slit-, skall- ellerskada svår kross-, bränn-,

mjukdelsskador ochskador skilda med omfattandekroppsdelar, frakturer
likvälliknande. I fall den skadelidandedå skadan inte sådanär art un-av men

första måna-sjukhusvård för dedergår grundbeloppet ochär var en av sex
2 223följande månaderna kr.3 159 dederna kr och för och sexvar en av

halvt år och 32 292 krErsättningen 18 954 kr föralltså sammanlagtutgör ett
särskildmånaderSkulle sjukhusvården tid 12för år. pågå längre görsänett en

bedömning.
vård undersjukhusvård välI fall då det inte förekommer men annan

halvåretmånad det förstasjuktiden utgår ersättning 872 kr undermed l per
232 kr förErsättningen alltså lloch därefter 936 månad.med kr utgör ettper
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halvt år och 16 848 kr för år. Dessa belopp reduceras i den mån helett
sjukskrivning inte föreligger. sjukskrivningsperiodenOm förlängs uteslutande
i avvaktan arbetsvårdande åtgärder eller pensionering, förlängnings-anses
tiden inte akut sjuktid. sjuktidAkut år bedöms särskilt.över tresom

Grundbeloppet kan höjas det föreligger särskilda omständigheter. Detom
kan den skadelidande intensivvårdsavdelning,genomgått vårdatt t.ex.vara
legat i skallsträck i gipsvagga.eller Vid svår under behandlingstidensmärta
i hemmet kan grundbeloppet under månader höjas 20högst medsex- -

i tillundantagsfall 40 Totalt får tilläggen dock inte uppgåprocent, procent.
50 tandbehandling,grundbeloppet. Förän smärtsam smärtsamprocentmer av

sjukgymnastik behandling, tid då sjukeller sker undersmärtsamannan som
skrivning iinte föreligger och således omfattas schablonensav normer

ersättning enligt behandlingstillfälle.övrigt, beräknas tabellen med 176 kr per

För ersättningens storlek med ledning tabellenskall kunna bestämmasatt av
medicinsk utredning i läkarintyg. dock ingenfordras normalt form Det ärav

skadelidandeovillkorlig förutsättning för tillämpning den hartabellens att
blirblivit sjukskriven. pensionärer, i regel inte formelltFör barn och som

vanligtvis uppskattning sjuktid. Detsamma gällersjukskrivna, akutgörs en av
SOU 1992:84i regel vid psykiska besvär till följd sexuella seövergreppav

till följd218. Tabellen tillämpas huvud inte på enbartöver smärtataget avs.
i övrigt tillfogats någonskadelidandes denneden attett utanpersonangrepp

uppskattning.sådant lidande efter fripersonskada; ersätts en
ersättningsnivån vid sveda ochformella begränsningar i frågaNågra om

i rättsfallet NJA 1972finns inte. I tillägg till Högsta domstolens domvärk ett
ersättning för svedamaximal81 uttalade emellertid justitierådet Conradi atts.

mycketsjukskrivningstid år eller ochoch värk motsvarande tre meraen av-
000penningvärde 15 kr,lidande torde i dåvarande börastort anses vara-

vilket i penningvärde 80 000 kr.dagens motsvarar ca
praktiken inte i de allvarligas-Trafikskadenämndens tabell tillämpas idock

maximibelopp,skadefallen. Skadestånd för värk ingår i desveda ochte om-
i Trafikskade-också skadestånd för lyte och lämnasfattande men, som

praxis avsnitt 3.2.5.3. motivering till förfarande harnämndens se En detta

sjukdorns-obehagen lidandet sedan det akutabesvären, ochangetts attvara -
eller kansketillståndet upphört fortsätter med ungefär störret.0.m.samma-

247 ff..intensitet Lech, 1973, 277; jfr Ekstedt, 1977,se s.s.
utformats med avseendeTrafikskadenämndens hjälptabell har i första hand

utgångspunkträttspraxispå fysiska skadeföljder. I har den dock använts som
NJAolika slag sefor bedömningen också vid psykiska skadeföljder t.ex.av

218.jfr SOU 1992:841993 68;1991 766, 1992 740 I och och s.s.s. s.
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förersättningbestämmatillämpats det gälltBl.a. har schablonen när att
NJA 1993anhörig blivit mördad setill följdpsykisk chock näraattav en

idom dettillägg till Högsta domstolensavsnitt 3.5.1.7. lett41 l och ochs.
sig justitierådetinstämde, ställdevilket två justitierådsistnämnda rättsfallet, i

sig för bestämmalämpartill gällandetveksamBengtsson att er-om normer
kan dömasblir de belopppsykiska Enligt honomsättning för besvär. utsom

till-dessaifrågasattei fall, och hanganska låga sådana somnormerom -
till rimligalederallmäntsikte fysiska skadorkommit väsentligen med sett-

rörde.sjukdomstillstånd måletpsykiskavid sådanaresultat som
ägnadoch värk välsjälva svedaifrågasatts ärhar ocksåDet termenom

43.1977,jfr Ekstedt,psykiska störningstillståndbeteckning s.som
iundvika ochbegreppetsammanhang försökti sådanaAnsvarsnämnden har

störningstillståndpsykiskapsykiskt men ellertalatstället avom
93.i 1990-91Nordenson JTövergående senatur s.

i andrakritikiblandersättningstabell har ävenmöttTrafikskadenämndens
intetabellenkritiserat är180 f.Ekstedt 1977,Sålunda haravseenden. atts.

förekommit. Ekstedtsjukskrivning harvård ellertillämplig varkendirekt om
sjunker efterrimliga i normbeloppentill detställt sig tveksamocksåhar att

enligt kan detvaraktigt; honomblir ochskadefallhand varaett mermersom
undertionde månadendensjukhus under änintagensvårare t.ex.att vara

den första.

skadestândspøsterGränsen till andra3.2.4.3

täckt sådanavärk oftasveda ochskadestånd förtidigare harSom nämnts
denunderlättaavseddasjukdomstidenunder den akuta ärkostnader attsom

särskilt seintesjukdomstiden och ersättsskadelidandes tillvaro under som
212.jfr FFR 1971176;m.fl., 1985,1975:12 24 Bengtssonoch s.s.s.prop.

deniblandoch värk harersättning för svedaAvsikten med sagts attvara
förströelseerhållasjukdomstidenunderi tillfälleskadelidande skall sättas att

godsakertidningar ochmöjlighet köpa böcker, samtattattt.ex. genom ges
Ekstedt,20,i SvJT 1935Hörstadiussjukrummetpå seskaffa TV-apparat s.

förOckså utlägg83 f.i SvJT 1983Pettersson1977, 104 och 157 samt s.s.
svedaföri skadeståndetingåsjukhuspersonal har förklaratstille.d.presenter

36 det1935, harEnligt Bennich även105 f..1973,och värk se Lech, s.s.
omfattningnågonutgiftersådanaförhöjts något dåskadestånddettahänt avatt

rättsfalli äldreuttalandenuppkommit. finns vidareDet atthakan omantas
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skadeståndet i dessa fall tillhar syfte bl.a. bereda tillfälle till rekreation seatt
NJA 1952 jfr547; Hellner, 1985, 294.s. s.

Denna ordning har ibland kritiserats. Sålunda har Bennich 1935, 36s.
framhållit skadeståndet för sveda och värk bör hållas skilt frånatt de
ekonomiska följderna skadan, så skadeståndets bestämmande inte alltförattav

kompliceras.mycket Också Hörstadius i SvJT 1935 20 f. har hävdat atts.
ersättning for sveda och värk därigenom kommit delvis stå ersättningen föratt
ekonomisk skada och det kan bero tillfälligheternära på under vilkenatt post
ersättningen tillfälligheter kan betydelse den skadelidandeges, som om
avlider innan ersättningsfrågan avgjorts.

Gränsen mellan skadestånd för sveda och värk andra skadeståndspos-samt
kompliceras ytterligare idet förarbetena till 1975 årster personskade-attav

regler har uttalats anordningar kan bidra till den skadelidandesatt som
förströelse, TV-apparat sjukrummet,på kan olägenheter it.ex. ersättas som
övrigt se 1975:12 149; jfr Pettersson i SvJT 1983 89 vid 28.prop. nots. s.
Huruvida så sker i praktiken det gäller kostnadernär detta slag under denav

sjukdomstidenakuta dock osäkert.är
Gränsen mellan sveda och värk, å sidan, och lyte eller stadigva-annatena

rande á andra sidan, dras i regel vid den tidpunkt då beståendemen, ett
invaliditetstillstånd inträtt,har dvs. då det medicinska tillståndet kan anses
statiskt och behandling i egentlig mening har upphört. Sveda och värk som
fortgår efter denna tidpunkt således under annat stadigvarandeersätts posten
men. Några egentliga svårigheter med gränsdragningen mellan dessa båda
ersätmingsposter torde därför sällan uppkomma. En sak är attannan man, som
tidigare i den utomrättsliganämnts, skaderegleringen bestämmer skadestånd
i de svåraste skadefallen till belopp för sveda och värkett gemensamt samt
lyte och se vidare avsnitt 3.2.5.3. Enligt Lech 1973, 177 dettagörsmen s.
ibland också i lindrigare fall den skadelidandes tillstånd efternär den akuta
sjukdornstiden förblir i huvudsak oförändrat; så förfar dock knappastman
längre.

Slutligen kan det svårt dra mellan å sidan sådantgränsattvara en ena
psykiskt lidande medicinskt påvisbartär och således omfattas ersätt-som av
ningen för sveda och värk eller lyte och stadigvarande men och åannat

sidanandra lidande till följd kränkning enligt I kap. 3 § skadeståndslagen.av
Denna fråga har behandlats i vårt förra vartillbetänkande, här kan hänvisas

se SOU 1992:84 97 ff. och 217 ff..s.
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3.2.5 Lyte och men

3.2.5.1 Allmänt

stadigvarande bestående skade-Skadestándsposten lyte eller annat men avser
kvarstår tidpunkt då den skadelidandesföljder, dvs. sådana efter densom

skadeföljdertillstånd blivit stationärt. Utmärkande för dessa de kanhar år att
livkomma påverka den skadadesatt permanent.antas

Ersättningen sikte förödmjukelse kan upplevasför lyte på bl.a. dentar som
ochkroppsfel, hälta, förlust eller benpå grund vanställande ärr, av armav

liknande.

framtida följderErsättningen för stadigvarande andraannat avmen avser
obehaginte sådana medför direkt ellerskadan, alltså bara smärta utansom

sig iskadelidande klarasådana framkallar svårigheter för denockså attsom
skadestånd förliv. skadeföljdernormalt Bland de gottgörsett genomsom

för-stadigvarande bestående lidande och obehagkan ärnämnas sommen
mistad nedsatt luktknippat med rörelseinskränkning, dövhet, ellert.ex. syn,

förlust möjlighetliksom talfel, upphörd eller nedsatteller smak, attpotens, av
Även sviter skadan ellerför längre fram drabbasbarn att avoron avm.m.

följderna det inträffadeför skadefall förvärrar ersättsråka ut somsom av
1975 642i förhöjd ersättning se NJAstadigvarande ofta form s.av enmen,

reaktion,Hit omgivningens dvs.mfl., 1985, 187. hör ocksåoch Bengtsson s.
uppfattas vanställd ellermisstanken andramedvetandet eller att somom av

istadigvarandeSlutligen ersättningen förmindre dugande. mensom anses
fritidssysselsätt-möjligheten sig olikaallmänhet omfatta förlust ägnaattav

SOU 1973:51ekonomisk betydelse seningar i den mån denna förlust saknar
89, 1984,i SvJT 1983 Nordenson,264, 1975:12 147, Petterssonprop. s. s.s.

i NFT 1984405 och Höglund 71.s. s.
iförmånerolycksfallsförsäkringar ofta sådanaLiv-, sjuk- och somger

förmånerkompensation och Sådanapraktiken innebär också för lyte men.
skadeståndbestäms; dettainte skadestånd för lyte ochbeaktas dock när men

tillskadelidande har medförmåner densamordnas inte med andra rättsom
ff..1977, 2701975:12 160; jfr Ekstedt,anledning skadan se s.av prop. s.

engångsbeloppi formSkadestånd for och fastställs normaltlyte ettavmen
fall149. lvissa48 1975:12 115 och närSOU 1973:51se samt s.s. prop.

dockskadeståndetskadelidande varaktigt medvetslösden är utges som
261 f..1977, 208 ochersättning avsnitt 3.2.8; jfr Ekstedt,periodisk se s.

Skadestånd för lyte och beskattas inte.men
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Lika litet beträffande ideell skada i skadeståndslagen någraannansom ges
riktlinjer för hur skadestånd för stadigvarandelyte ellernärmare annat men

skall bestämmas. I den praktiska tillämpningen emellertidhar sedan långman
tid tillbaka sig försäkrings-schabloner utvecklats de föranvänt av som av

rådgivande Sålunda bestäms skadeståndbranschen nämnderna.gemensamma
ledningför lyte och med särskilda ersättningstabeller, vanligen kallademen av

differentierats skadelidandes ålder,hjälptabeller, där beloppen har efter de

tillämplig invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden fastställs i sinskadans ochan tur
utifrån särskilda medicinska invaliditetstabeller.

Medicinska invaliditetstabeller2

hjälpmedelMedicinska invaliditetstabeller har under lång tid använts ettsom
inkomstförlust,ersättning dels för ekonomisk skada i formfor bestämmaatt av

i avsnittför ideell skada i form stadigvarande Somdels nämntsmen.av
skadeståndsin dominerande roll för bestämma3.2.3.1 förlorade tabellerna att

skadeståndslagensekonomisk skada i och med den reformeringför av per-
sonskaderegler genomfördes är 1975.som

skadeföljder ideelldet däremot gäller skadestånd för beståendeNär av
förut-medicinska invaliditetsgraden i enlighet med vadhar dennatur som-

vid tillkomsten 1975 års personskaderegler se 1975: 12 lllsattes prop. s.av
Även individuell kollektiv olycksfallsför-alltjämt betydelse. inom ochstor-

Somersättningens storlek.säkring invaliditetsgraden avgörande roll förhar en
förhand avtalatersättningen efter invaliditetsgrad och påregel beräknas här ett

försäkringsbelopp.

förinvaliditetstabeller började användas i slutet 1800-taletMedicinska attav
tidpunkt stark tonvikt på denvid denna ladebedöma arbetsskador. Att man

yrkesskadeförsäkringen flera Närmedicinska defekten inom hade orsaker.rent
hälftenyrkesskadeforsäkringarna tillkom i olika länder underde första senare

praxis inom densig naturligt till regler och1800-talet tedde det knytaattav an
utbildats medprivata olycksfallsförsäkringen. Inom denna hade ett system

uppfattatsolika sådant torde hafasta ersättningssatser vid skador. Ett system
yrkesskadeförsäkringen,i ändamålsenligt också för trots attstort settsom

inkomstbortfallet. De förstasjälvahade till ändamål kompenseradenna att
nämligenvid olycksfall i arbete omfattadeekonomiskt skyddlagarna enom

Möjligheterna till medi-förhållandevis homogen kategori kroppsarbetare.av
obetydli-invalidiserad arbetskraftcinsk rehabilitering omskolningoch varav

till följdnäringslivet föga differentierat. De arbetstagareoch som avga, var
möjligheterdärför småinte kunde arbeta i visst yrke hadeskada attetten

vilketarbetstillfällen,ofta bristsysselsättning i Dessutom råddeett annat.
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i särskiltregel hårt drabbade den handikappade arbetskraften. Mot denna
bakgrund torde medicinskaoch defekt medfört i likaha stort setten samma

relativ nedsättning förvärvsförmågan Härtillför alla försäkrade. komstor av
helt saknade de administrativa förutsättningarna för fortlöpandeatt attman

bevaka de förvärvsmässiga konsekvenser invaliditeten kom medföraattsom
i enskilda falletdet och därför ansåg sig nödsakad redan i relativt tidigtettatt
skede fastställa nedsättninggraden arbetsförmågan för hela den skadadesav av

livstid.återstående
Anledningen till 1970-talet invaliditetstabellerna förövergavatt attman

ersättning for framtida inkomstförlust kommitbestämma de framståatt attvar
otidsenliga. medicinensFramstegen område innebar allt bättreattsom man

kunde återställa medfört svåramycket arbetsförmågan skadaäven närav en
fysiska defekter, liksom näringslivet differentierat fickblev alltmera ochatt

inslagstarka mekanisering och automation, vilket ställde mindre krav påav
fysiskaarbetskraftens prestationsförmåga. Detta medförde ävenrent att en

fysiskt handikappad arbetsinsats.kunde fullvärdig Metodengöra attperson en
ersättningen efter invaliditetsgrad i många fall innebärabestämma korn att en

förvärvsmässigaöverkompensation till de skadade, därför den faktiskaatt
invaliditetsgraden i regel långt mindre åsatta invaliditetsgraden.denänvar

iDetta gällde synnerhet vid de lägre invaliditetsgraderna, det i allmänhetdär
inte någon faktisk Ersättningenuppstod nedsättning förvärvsförmågan. komav
i fall många gånger helt delvis fungera såsom ersättning för detdessa elleratt
lyte eller den skadade tillfogats.men som

Grunder gradering kvarstående efter skadorDagens tabellverk för av men
medicinsk invaliditet efter bild sådanofta kallat Trasdockan den av en-

publikationens för försäkrings-återges på omslag är gemensamtsom -
Personskadekommitté årbranschen och fastställdes Försäkringsbolagensav

projektgrupp inom vil-1981. Tabellverket har FSAB,översettssenare av en
resulterade i vissa revideringar 1988. tagits in i bilagaket år Tabellen har 1.1.

i förordet till 1981 varkenRedan års tabellverk framhålls arbetet äratt
slutgiltigt, liksom inom medicinska forsk-heltäckande eller denrönatt nya

ningen och fortsatta utvecklingen inom medföraden protesområdet kommer att
ytterligare förordet anförs vidare.krav Iöversyn.

rättvisaEtt ledmotiv för arbetet varit åstadkomma såhar söka storatt som
möjligt skadelidande olika försäkrings-för de skall ha ersättningsom genom

ogörligtformer. åstadkomma rättvisa naturligtvis eftersomAtt total ären
genornliden bestående i hög gradkonsekvenserna skada och ettav en men

reaktion uppfattningenmåste bli beroende den enskilde individens ochegen
personlighet. Ensin situation grundval särskildahans eller hennesav av

lika får påskada måste bedömas den drabbar och sedan det ankommaänvem
isärskilda hänsynde har fastställa ersättningens storlekatt att taorgan som

enskilda fallet.det
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sakkunnigainformation från läkareinvaliditetsgraderingenSyftet med är att ge
storleken på denskadenåmnderpersonskadereglerare ochtill domstolar, om

medförarimligen börskadeföljderfunktionsnedsättning olika slags ansessom
andrafritidsintressen ochinte skadades yrke,Därför tillmäts deni allmänhet.

medicinskadengäller bestämmabetydelse detspeciella förhållanden när att
medskadeföljdertillinte heller sådanainvaliditeten. Hänsyn tas som avses

i övrigt.lyte och olägenheterposterna
inom yrkes-tidigare användeslikheter med detTabellverket har flera som

därprocentuell skala,efterGraderingarna har skettskadeförsälçringen. enen
vidföreligga förlustinvaliditet skallhar varit helutgångspunkt att avanses
till ställ-relaterade dettaskadeföljderAndrabåda ärsynförmågan ögonen.

förlamnings- och för-såsom totalafunktionsförlusterningstagande. Större -
fallför sådanatill detmed hänsynvirringstillstånd har inte graderats att-

ersättningsförmåner.också andratillkommer
ochhandikappetsoberoendefunktionsnedsättningen skallNivån artav

Tabellverketenligt tabellverket. ar näm-iplacering på kroppen procentanges
invaliditetenskillnadnågondet inteligen så konstruerat t.ex.gör avseratt om

funktionsbortfalletskuldra ellerrörelseinskränkning i fot, omen enen arm,
tvåprocentgradering förVid exaktskallskada.sviter eftergäller sammaen

likvärdiga,båda ändåfunktionsnedsåttnjngar skallolikahelt ettsomanses
funktionsnedsättningen.mått påallmänt

tillförslagframFSAB lagtprojektgrupp inom harEn ett nyttettnumera
härtill kanbakgrundeninvaliditet 1991. Om nämnasMedicinsktabellverk,

följande.

ellerheltäckandevarkentabellverkanledning 1981 årsMed att varav
tabellver-synpunkter påinfordraPersonskadekommittén år 1984slutgiltigt låt

framfördesdåkritikDenförtroendeläkare.försäkringsbolagensfrånket som
tillorimligt med hänsynlogisktgraderingssystemetgick bl.a. attattut var

psykiskkroppslig ochallinte innebär förlustinvaliditet100 procents av
alltill förlustinte hänsynmenadeKritikernafunktion. attsystemet tar avatt

funktionskapacitet och detövrigringa bevaradickesynfömuåga medger atten
hjårntalrika fallgraderingssystemetiblir omöjligtdärmed att avatt ange

överskridan-vidafunktionsförlustsammanvägdryggmargsskador hareller en
tabellverket fannsiframhölls detVidarevid blindhet.funktionsforlustende att

intefunktionsbortfall,radbeträffande långdettaluckor att avenstora genom
bedöm-ledning förnågonintefrån centralaminst sådana nervsystemet, ger

olikarelationer mellanjusteringarframfördes önskemålningen. Likaså avom
gradering värk och smärtaocksåKritik riktades samtinvaliditeter. mot att av

framhöllsSlutligenotillräckligt beaktad.komplikationerpsykiska ensomvar
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nackdel tabellen inte innehåller några sammanvägningsanvisningar föratt mera
komplexa invaliditeter.

Med anledning de synpunkter framkom tillsatte Personskadekom-av som
mittén inom FSAB år 1986 projektgrupp fick i uppdrag föreslådelsatten som
justeringar i 1981 års tabellverk, förslag tilldels radikal omarbetning.ge en
Projektgruppen redovisade den första delen uppdraget år 1988 vilketav som-
tidigare årnämnts resulterade i reviderad upplaga tabellen ochsamma en av -
den delen uppdraget år 1991.senare av

I 1991 års förslag till tabellverk definieras medicinsk invaliditetnytt som
fysisk ocheller psykisk funktionsnedsättning oberoende orsak och utanav

tillhänsyn den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella för-
hållanden. Vidare betonas gradering medicinsk invaliditet är sättatt ett attav
inbördes värdera olika funktionsnedsättningar oberoende orsak, varförav
eventuellt intelyte skall in i den medicinskavägas invaliditetsgraden. Likaså

försäkring saknar betydelse bedömningen.föratt typanges av
Det föreslagna tabellverket skiljer sig från 1981 års tabellverk framför allt

i följande avseenden. Det utarbetat tillär hänsyn olika ersättningssystemutan
ersättningsfonner.och Invaliditetsgraderingen gjortshar med hänsyn inte bara

till funktionsförlust till bevarad funktionsförmâga.även Total medicinskutan
invaliditet, 100 föreligger ingen funktion finnsnär kvar. Förslagetprocent,
omfattar betydligt fler skador 1981 årsän tabellverk. Beträffande del deen av
skador finns i 1981 års tabellverk föreslås förändringar iupptagnasom
invaliditetsgraden i förhållande till andra skador. Förslaget uppbyggt på s.k.är
ramvärden. Det innebär de värden i tabellen total förlustatt som anges avser

funktionsdefekteller inom angiven anatomisk struktur eller kroppsregion och
invaliditetsgraden i de fall funktionsbortfallet inte totalt skall bestämmasäratt

till andel ramvärdet, angivet Vidaresärskilt bygger förslagetsätt.en av
principen den medicinska invaliditetsgraden skall densamma vidatt vara
förlust viss kroppsdel vid förlust neurologiskall funktion iav en som av

kroppsdel. Slutligen innebär invaliditetenförslaget vid multiplaattsamma
skador normalt skall bestämmas s.k. kumulativ procentuellgenom samman-
vägning. Det innebär vid två flera samtidiga invaliditetstillståndelleratt man
utgår från invaliditetstalet för den allvarligaste skadan och beräknar tillkom-
mande funktionsförluster på den funktionsförmágan enligtresterande sär-en
skild forrnel. Det föreslagna innehållertabellverket tabell vilkenen som anger
den invaliditeten enligt formel blir vid olika invaliditets-dennasammansatta
kombinationer.



1995:33SOU92 förhållandenNuvarande

till flertalremisssändesinvaliditetstabellertillEtt förslag ettutnya
Sveriges advo-Ansvarsnämnden,Trafikskadenämnden,organisationer, bl.a.

Finansinspektionen.katsamfund och

advokatsamfund ansågSverigesochAnsvarsnämndenTrafikskadenämnden,
och Ansvarsnämn-Trafikskadenämndenborde genomföras.inteförslagetatt

förändringaromfattandetill såtill fanns skäldetsig tveksammaställdeden om
inva-förnuvarandebl.a. detDe framhöllinnebär.förslaget systemetattsom

fungerat väl.hartradition ochlångvarigliditetsgradering bygger en
invaliditetstabellerutformningenvidockså detframhöllNämnderna att nyaav
ersättningsformerochersättningssystemrådandefrånhelt bortseinte går att

ersättnings-nuvarandedemåsteutgångspunktsjälvklaroch attvaraatt en
advokatsamfundSverigesbibehålls.väsentligtiskador alltför olikanivåerna

skulletabellverketföreslagnatillövergång detfarhågorframförde att enom
Kritik riktadesideell skada.gällerersättningsnivå dettill sänkt närledakunna

sammanvägningprocentuellkumulativförmetodenföreslagnaockså denmot
metoden skullebefaradeAnsvarsnämndeninvaliditeter. attvid sammansatta
iresulteraskullei flertalet falldentillämpa och sammanta-bli svår enattatt

skadestånds-därför frånochverkligheteninteinvaliditet motsvararsomgen
tillsig tveksamställdeTrafikskadenämndenblir felaktig. attsynpunkträttslig
i vilkaanalysefterlysteräckvidd och närmaregenerellmetoden enmeraenge

förslagetipekadeNämndenanvändas.inte skallmetoden attsituationer
existerandeförhållanden: det närtvå sådanaredovisatsendast enena

tillkommandeandraoch det närtillkommandeförstärksinvaliditet enenav
fram-Trafikskadenämndenexisterande.i redandrunknarfunktionsförlust en

innebärförslagetgraderingförñnadsådanmedvidarehöll somatt enman
exakthet.falskt skenhelhetsbedömingennackdel förtillriskerar ett avgeatt

remitteradehar detremissinstansernapåpekandenvissaanledningMed avav
tillreviderade förslagetsålundadetaljer. Deti någrajusteratsförslaget ny

bilaga 1.2.tagits iinvaliditetstabell har
förmellanöverläggningarföljts representanterharRemissförfarandet av

Sverigesförföreträdareochförslagetframarbetatprojektgruppden som
vårAnsvarsnämndenochTrafrkskadenämnden samtFörsäkringsförbund,

Försäkrings-frånöverläggningar har2.2. Efter dessaavsnittkommitté se
till detpositivaförsäkringsbolag ärsamtligaförbundet upplysts numeraatt
sedanförstkan skeförslagetbesluttabellverketföreslagna antaattatt ommen

tabellverk kansådantfrånutgårersättningstabellerhur de ettdet klarlagts som
komma ut.att se
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3. 3 E rsätmingstabeller

Den första fullständiga hjälptabellen ersättningavseende för lyte ochmera
Ansvarsnämnden och Trañkskadenämndens tidigareantogs gemensamtmen av

motsvarighet Trafikfjrsiikringsanstalternas nämnd under delen 1950-senare av
talet. Tabellen omfattade bl.a. ensidig blindhet Ortopediska skador, så-samt

vissa amputationsfall och rörelseinskränkningsfall. Därjämte antogssom en
särskild tabell för fingerskador. Tabellerna siggrundade i huvudsak dom-

stolsavgöranden, och ersättningsnivåerna fastställdes med utgångspunkt i
invaliditetsgrad och ålder. I samband med revision år 1968tabellernaen av

Tralikförsälcringsanstalternas hjälptabellnämnd också för skallskadorantog en
och fastställde samtidigt särskilda ersättningsnormer för förlust luktav res-
pektive smak, ensidig hörselförlust njure respektive mjälte.förlustsamt av
Vid några tillfällen har det förekommit i viss utsträckningbeloppen höjtsatt

hänsyn till denmed allmänna standardhöjningen i samhället. Det har också

förekommit de inbördes relationerna mellan olika förskjutitsskadetyper påatt
uppfattninggrund ändrad skadornas svårhetsgrad.av om

Ungefär samtidigt med de standardhöjningar under 1970- och 1980-talen av
ersättningsbeloppen enligt tabellen för beskrivits i avsnittsveda och värk som
3.2.4.2 genomfördes motsvarande standardhöjningar ersättningsbeloppenav
enligt tabellerna för lyte och Sålunda beslöt Trañkskadenämnden år 1977men.

höjning, anpassning till förändringar penningvärdetiutöverom en som en-
utgjorde i genomsnitt förl lättare lO-l9 invaliditet,skadorprocent procent~—

8,5 medelsvâraför skador 20-49 invaliditet och 11,5procent procent procent
invaliditetför svåra skador 50 eller däröver. Ursprungligen hadeprocent

nämnden genomföra dubbelt sá hög höjning. Pâ grund detövervägt att en av
iekonomiska läget samhället, bl.a. devalvering kronan, prisstoppav m.m.,

avstod dock till sist år januarifrån tanke. Först 10 den ldennaman senare,
1987, genomfördes denna höjning.

Tabellerna revideras också fortlöpande till utvecklingenmed hänsyn av
penningvärdet. Senast beslöt råd den 6 december 1994Trafikskadenämndens

nämndens hjälptabeller till förändringarna ifrån år 1991 skulleatt anpassas
penningvärdet beloppen räknades med 17 seatt procentgenom upp
Trafikskadenämndens cirkulär 21995.nr

standardiseradeHögsta domstolen har i godtagit deflera avgöranden att
utbildats inom utgångs-försäkringsbranschen användsnormer som som en

punkt för uppskattningen framtida skadefoljder ideell se bl.a. NJAnaturavav
642. Tabeller1969 469, 1972 81, 1979 129, 1982 793 och 1992s. s.s. s. s.
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kollektiva för-för defastställtsTrañkskadenänmdens harliknande senare
hälsovårdens områdensjuk- ocharbetslivetspåsäkringssystem somsamt

vid arbets-Trygghetsförsäkringenskadeståndsrättslig grund, dvs.bygger
Låkemedelsförsäkringen.Patientförsäkringen ochskada,

vidledning be-ersättningstabellernuvarandeTrañkskadenämndens ger
amputationer,vid ögonskador,ochersättning för lytestämmande menav

speciellandra skadetypervissaskallskadorOrtopediska skador, art.samt av
motsvarande 15skadaåsamkatsi 25-årsåldernFör ensompersonen

frågasig detersättningen äruppgårinvaliditet om envareprocents -
Är frågai ställetdettill 26 900 kr.skadaortopediskellerskallskada om en-

600 kr vid100ersättningeninvaliditet50 utgörmotsvarandeskada procents
65invaliditetsgradVidskallskada.200 vid132 krortopedskada och omen

000 kr.186respektive200 kr139motsvarande beloppärprocent
hjälptabellemaenligtersättningenår reduceras25skadelidandeFör över

kortaremedräknakanhärtillSkäletstigande ålder. ärmedi takt att enman
föräldrelidande för änlångvarigtmindredärmedlivslängd ochåterstående ett

höjs beloppen15 år ellergäller barndet ärNär yngresompersoner.yngre
tiomed procent.

sig tabellersätt-sträckerskallskadornaochskadornaOrtopediskadeFör
Ännu s.k.fall,svårare100invaliditetsgradertill procent.ningarna upp

särskiltdå1991före åri tabellernaintereglerades ersattesmaximalfall, utan
värkochsvedaskadestånd förinkluderadeocksåvilketbelopp,med högreett

Numera169 ff.och931977Ekstedt,1771973, avserLech,se samt s.s.
sådana fall.ocksåhjälptabellerna

Tillmaximalfall. störremindreochmellanskiljer störreTabellerna
iförlamningstillståndmedskadade samt-typiskthänförsmaximalfall sett --

Somblindhet.fullständigmedförtharliksom skadorextrerniteter,liga som
midjan ochfrånförlamningstillståndmedräknasmaximalfallmindre personer

Även särskiltmedhjärnskadorskador.liknandemednedåt samt personer
beteende-svåraintelligenssänkning ochavsevärdföljder, såsomallvarliga en

maximalfallen.mindretill dehörstörningar,mässiga
ochsidan,maximalfall, åmindreoch100invaliditet enaMellan procent

mellannivåer.finns tvåsidan,maximalfall, å andraochmindre större
svedasåvälförgottgörelseingårnivåfallenmaximal- ochforersättningenI

skadeeffekternafalldessa ärspeciella medDet attochvärk lyteoch men.som
skadebil-ofta tillVidare hörskadetillfállet.självavidredanofta uppkommer

ellerolyckstillfalleteftertidlångsjukhusvårdasskadelidandedenden att
vård.behoviframtid kommerallhon föreller atthan avvaraatt
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Fr.0.m. den l januari 1995 ersättningen till 25-årig vidutgör en person
maximalfall 650 000större kr. I fall kan ersättningen bli högre.ännuextrema

Vid mindre maximalfall uppgår motsvarande ersättning till 490 000 kr. För en
skallskadad 25-åring med invaliditetsgrad 100 ersättning-utgörprocenten om

enligt hjälptabellen 300 000 kr, medan ersättningen vid motsvarande ålderen
och invaliditet enligt hjälptabellen för Ortopediska skador 255 000 kr.är
sistnämnda belopp till skillnad från de andra intebeloppen, sveda ochavser,
värk enbart lyte ochutan men.

Angående tabellernas utformning bilaga 2.2.närmare se

Det kan konstateras hjälptabellerna för skallskador föroch ortopediskaatt
skador konstruerade delvis olikaär bl.a. ersättnings-det gällersätt, när
nivån. Således ersättningen det gällerär skador från 30 invaliditetnär procent

till litet maximalfall högre enligt skallskadetabellen enligt ortopedta-änupp
bellen. Olikheterna mellan tabellerna har till vissaupphov problem vidgett

invaliditeter. Sedan det visat sig intedet förelåg någon klarsammansatta att
enhetlig tillämpningoch hur ersättningen skulle bestämmas i dessa fall, lätav

Trañkskadenämnden arbetsgrupp undersöka trañkförsäkringsbolagenhuren
såg pä ersättningen i fall det förelåg såväl ortopedisk neurologisknär som
skada, uppkomna vid skadehändelse och sålunda ersättningsgilla sinisamma
helhet trafikförsäkringen. Utredningen, sittpresenterade arbete vidgenom som

sammanträde med Trañkskadenänmdens råd den 15 december 1988,ett gav
vid handen olikadet fanns bland bolagen. På frågorna,synsättatt en av som
gällde ersättning till 25 årig med 20-procentigdels ortopedisken man en
invaliditet, dels 30-procentig neurologisk skada, cirka hälften deen angav av
tillfrågade trañlcförsäkringsbolagen de ville enligt traditionellsammanläggaatt
metod, dvs. beräkna ersättningen till ersättningen för 20 procentigsumman av
ortopedisk invaliditet enligt tabell och 30 procentig neurologisk invaliditet.
Den andra hälften förordade ersättningen bestämdes med utgångspunkt iatt
den högre sammanlagda invaliditeten med hänsyn till progressiviteten i
hjälptabellerna, dvs. till 25 ersättningen vid 50 procentigsumman av av
ortopedisk invaliditet och 35 ersättningen vid procentig50 neurologiskav
invaliditet. l det fallet skulle ersättningen bli 15 000 högre. Ettkr bolagsenare
föreslog tredje alternativ.ett

Trañkskadenämndens råd konstaterade nuvarande tabellverk föratt
gradering medicinsk invaliditet förföremål iöversynav samt attvar man
avvaktan resultatet det tillämpa lämpligtarbetet skulle sättav normerna
efter förhållandena i det enskilda fallet.

tidigareSom framhållits tabellerna riktpunkter för bedömningen.endastanger
Även ersättningen för lyte i regelmässigtoch praktiken bestäms efterom men
schablon utesluter intedetta avvikelser enligtfrån resultatet schablon-att en
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enskilda fallet påkallari detförhållandenabedömning kanmässig göras, om
1975:12 111.81 ochNJA 1972det se s.prop.s.

3 decembersammanträde denbemyndigade vidrådTrañkskadenämndens ett
under-uppgiftmedarbetsgrupptillsättaordförande attnämndens1993 att en

tillförslagetgrundvalpåmöjligtlämpligt ochdetsöka nyaatt avvarom
förslagdeavvaktaersättningstabellerinförainvaliditetstabeller utan attnya

behandlingen däravkommitté ochvårframläggaskunde komma att avsom
grundvalersättningssystemtillförslagutarbetasådant falli avnyttettsamt

förutgångspunktsärskiltframhöllRådettabellverket.föreslagna attdet som
maximaladen ersätt-höjningvissgällabordeersättningssystem att avnyttett

tillförhållandeiersättningensänkningarväsentligaske,ningsnivån bör att av
detendast ärbörskadetyperolika görasersättningsbelopp förnuvarande om
endahjälptabeller ersättsnuvarandesärskilda skäl,motiverat av enattav

skadetyperspeciellaersättning försärskildbehovetfrågantabell, att avom
eventuellasärskiltskadetyper prövasm.fl.smak och lukt samt attförlust av

sådanatill lösningarförslagmeduppmärksammasövergångsproblem av
ingårvilkenifebruari 1994 och16tillsattes denArbetsgruppen,problem. som

rådssamman-vidpresenteradeAnsvarsnämnden,från ettävenrepresentanter
avseddhjälptabell, ersättaalternativ tillolika attjuni 1994den 14trade ny

förslagenavvaktahärefter beslutatharArbetsgruppentabeller. attnuvarande
sin slutrapport.framinnan den läggerkommittévårfrån

synförlustför totalErsättning3.2.5.4

Hitinvaliditetsgrad.efterstriktinte ersättsdel skadetyperfinnsDet somen
in-tabellverk har1981 årsenligtsynförlust,totali första hand enhör som
tidlångsedanersättningshänseendei100validitetsgrad på procent sommen

emellertidordningDenna ärmaximalfall.jämställs medtillbaka ett stort
1986domstol årtillyttrandeiAnsvarsnämndenSålunda haromdiskuterad. en

1986:2:RFS B15följande seuttalat bl.a.

det ärifrågasättasstarktkansin del detförAnsvarsnämnden omattanser
ersättningshänseendeihittills har skett,detmotiverat sättsakligt att, som

sådan svårtotalförlamning ellerblindhet medfullständigjämställagenerellt
andligaflestaoch dekroppsfunktionertill flertaletlettharhjärnskada attsom

huvudvanskligtvisserligen över tagetspel. Dethelt är attfunktioner satts ur
ellersjukdoms-följdtillmänniskorförlivssituationernajämföra avsom

detskilda slagvitthandikappallvarligasådanaâsamkats somolycksfall har av
råda tvekanintedockdetmening kannämndensEnligt omfrågahär är om.

blindförbetydligtsigallmänt personsituationen engynnsammaretersettatt
konkretbehövaförvälkäntalltförtotalförlamade. Det attärför denän

påkunnatharblindhetdrabbats ettexemplifieras avatt personer som
livssituationtill sinsocialt,mänskligt ochsig,framgångsrikt nyasätt anpassa
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och till och med betydelsefulla insatser i samhällslivet.har kunnat mycketgöra
Under dessa förhållanden mening tillligger det enligt nämndens närmare
hands jämförelse fullständig blindhet och total dövhetmellangöra änatt atten
jämföra blindhet ursprungligen avsågsskadormed den närtyp av som

maximalfall infördes schabloniserade ersättningsbeloppenbegreppet och de
åsiktenför sådana fall fastställdes. Från vissa specialistläkare har också den

i likvärdigaframförts total dövhet och total blindhet böratt stort settses som
handikapp.

2.5.5 Ersättning för särskilda skadetyper

vissa särskilda skadetyperna, harI fråga andra skadetyper, de s.k.om
avsedda tjäna tillTrañkskadenämndens råd fastställt bestämda belopp, att

Trafikskadenämnden ersättningen i enskilda skadefall.ledning for bestämsnär
Även i pemiingvärdet.justeras årligen i förändringarnadessabelopp takt med

delsTill särskilda skadetyperna räknas dels dövhet påde öra,ettnumera
lukt- ochbåda dels förlust luktsinnet, dels förlustdövhet öronen, avav
sterilitetmjälten, njuren, delssmaksinnet, dels förlust dels förlustav av ena

dels totalt sexuellt bortfall.och impotens,

i invaliditetsgradhar 1981 års tabellverk 15Dävhet på öra procent,ett en om
skallskadetabell ersättning 26 900 krvilket enligt dagens motsvarar omen om

praxis utvecklats iskadelidande 25 är gammal. Enligt denden är som
ersättningenTrañkskadenämnden uppgår emellertid till 53 000 kr.

i 1981 invaliditetsgradpå båda har års tabellverkDövhet öronen en om
enligt skallskadetabell ersättningvilket dagens75 motsvararprocent, en om

tillmenersättning. realiteten ersättningen emellertid218 000 i I uppgårkr
226 000 kr.

inte 1981åsatts invaliditetsgrad i årsluktsinnet enbart har någonFörlust av
förlusti kombination medtabellverk. Däremot har förlust luktsinnet avav
tabellariskinvaliditetsgraderatssmaksinnet till 10 Detta motsvararprocent. en

ersättningenersättning luktsinnet uppgår18 700 kr. För enbart förlustom av
smaksinnet, tilli emellertid till omfattardag 48 000 kr förlustenoch, ävenom

61 000 kr.
invaliditetsgradtabellverkFörlust mjälte har i 1981 års omenav

400menersättning drygt 9 kr.vilket5 tabellariskprocent, motsvarar omen
för närvaranderealiteten för denna skadetypl uppgår emellertid ersättningen

operationsärr.till 32 000 vilket inkluderarkr, normalt
vilket i frågatill 10Förlust invaliditetsgraderadnjure är procent, omav

uppgårnormalt operationsärrmenersättning Inklusive18 700 kr.motsvarar
till 61 000 kr.ersättningen emellertid för närvarande

för skadorinvaliditetsgradtabellverk inte någonI 1981 års somanges
erbjudaskador harsexuella funktionen. Dennadrabbar den ansettstyp av

medföra sexual-skada kanspeciella inom skaderegleringen. Enproblem att
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funktionen blir helt eller delvis Nedsättningennedsatt. kan delar denavse av
sexuella funktionen såsom självalusten, förmågan sexuellt ochatt reagera

Funktionenupplevelsen. eller flera sådana delar i högrekan nedsattav en vara
eller mindre grad. Vid totalt bortfall vidförmågan för dvs. totalav mannen,
impotens, har vidare förmågan bortfallit.få barn Mot denna bakgrund haratt

inom Trañkskadenämnden, i stället för bestämma exakta belopp förattman
ñmktionsnedsättningar,olika ersättningsnivå totaladetangett en som avser

sexualfunktionen. steri-bortfallet Denna totalskada innefattar således ävenav
litet. Utifrån denna ersättningsnivå åsatt för dehar sedan belopp ävenman

nedsättningarna.partiella När ersättningsnivån för totalt sexuellt bortfall
har jämfört förlust sinnen, och hörsel,fastställts med andra t.ex. synman av

därvid funnit vissa likheter oförmåga påverkaroch såsom sexuellävenatt
människor.individens möjlighet till kommunikation relation till andra Denoch
sexualfunktionenföreslagna ersättningsnivån det totalt bortfallgällernär av

till 188 000 för Vid högre åldraruppgår för närvarande kr en yngre person.
iersättningen vid övriga skador, dvs.nedsätts på motsvarande sätt som

ytterligarerelation till återstående livslängd. Däremot sker inte någon
betydelse förreducering den sexuella funktionen eller dessgrund attav

bedömaindividen generellt skulle variera med ålder. När det gällt attsett
partiella nedsättningar sexualfunktionen inom Trañkskadenämndenharav man

något mindre allvarligt sterilitet förlusten förmåganänsett att reageraav
impotens. I jämförelse funktionsbortfall harsexuellt med totaltett envar av

i sig betydande förlust ersättning-dessa skadetyper sådanutgöra attansetts en
överstiga Förför endera böra klart hälften totalskadan. närvaran-ansetts aven

till 123 000 kr,ersättningen till 25-årig för impotensde uppgår en person
sterilitettill 000 Vid bedömningenmedan den for sterilitet uppgår 104 kr. av

farniljesituationen. Menetnormalt hänsyn till individuella faktorer, såsomtas
barninte lika allvarligt för den har ellerregel ett ettsom paranses som

inte någontidigare, till kvinnor i ålder 50 år utgår normaltoch högre än
innebär försämradersättning Vid bestående funktionsnedsättningalls. som en

ersättning tilli inte bortfall utgår endastförmåga något avseende heltettmen
glidande svårhetsgrad.mindre belopp efter skala beroende skadansen

vid skador sådana direkt drabbat ellerDetsamma gäller andra än som organ
iErsättning kan sådanahar med sexualfunktionen göra.attnerver men som

påtagligtfunktionen försämratsfall utgå den sexuella har sättett meraom
rörelseinskränkningar,till följd Det vid svårareskadan. kan gälla t.ex.av

deforrniteter eller värktillstånd.

Även iersättningen detbeträffande de särskilda skadetyperna gäller att
differentieras till ålder. Undantagenskilda fallet med hänsyn den skadades

denvid organförlust i enskilda fallet bedöms påverkagäller detsom
hänsynskadelidandes livslängd. I sådant fall ersättningen bestämmaskan utan

till den skadades ålder.
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3.2.5.6 Ersättning för och andra utseendemässiga skadorärr

ersättningenMedan för stadigvarande således sedan ganska lång tidmen
tillbaka varit i Standardiserad de hjälptabeller nämnts,stort sett genom som

kosmetiska tillgång tillbedömdes länge och skador tabeller.ärr utanrena
placeringNormalt torde ha beaktats hur vanprydande ärrbildningen dessvar,

synligheten höjande skadelidandes och ålder.faktor den könär samten- -

Trañkskadenämnden januari 1991 iOrdföranden för i arbetsgruppgav en
hjälpregleruppgift undersöka förutsättningarna för åstadkomma nor-attatt

utseende-för bestämmande ersättning för och andratabeller ärrmer, av
vidmässiga redovisade sitt uppdragföljder personskada. Arbetsgruppenenav

1991.Trafikskadenämndens 13 decembersammanträde med råd denett
kommainte frågan hjälptabell för kundeArbetsgruppen uteslöt ärratt om en

hindradeinteaktualiseras vår kommitté ansåg dettaäven attatt av men
hjälptabell. Arbetsgruppenfrån gå vidare i frågannämnden att enom

i Trañkskade-hjälptabell utarbetades för användasförordade också attatt en
nämnden.

uppgift hjälptabelltillsattes arbetsgrupp med utarbetaHärefter att enen ny
till sådankortregister. Förslagfinna former för upprättandeoch ettatt av

Trañkskadenämndens rådhjälptabell presenterades vid sammanträde medett
försöksvistabellen skulle1992, varvid rådet beslutadeden 4 december att

januari tabellen skullemed början den 1993 ochtillämpas nämnden 1 attav
Trañkskadenämndenssammanträde medi december 1993. Vidutvärderas ett

förlängas medförsöksperioden skulleråd den 3 december 1993 bestämdes att
vidfastställdestill med utgången år 1994. Tabellenår, dvs. ochett av

januari 1995.tillämpas från denden 6 december 1994 1rådssamrnanträdet att

ersättningen iin i bilaga 2.3,Enligt hjälptabell, har tagits berordenna som
skadanhur vanprydandeförsta hand på kroppen skadan belägen, ärärvar

sjuktidens från tabellenskadelidandes vid akuta slut. Avstegden ålder denoch
synnerligeninte barai mycket fall, dvs. skadornakan ärnärgöras extrema

vid allvarligaexempelvispåtagligt frånstötande,vanprydande dessutomutan
och utbredda brännskador.

sammanställtTrañkskadenänmden har pärmDet kan även nämnas att en
ledning förolika Fotografiernafotografier skador svårhetsgrad.med gerav

vanprydandeframträdande ellerbedömningen vad är att som enav som anse
skada.
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Gränsen till andra skadeståndsposter3.2.5. 7

kundepersonskaderegler1975 års ändringar skadeståndslagensFöre av
skadeföljder delvis ekonomisktvissaför lyte ochskadestånd även avmen avse

mindre omfattningkostnaderSålunda under dennaslag. ersattes post somav
skadelidande inte kompenseradesuppkommit för ochden genom annansom

48. Dessa slagSOU 1973:51ersättning Lech, 1973, 174 ochse t.ex. s.s.
riskövrigt. gälleri Detsammaolägenheterkostnader ersätts numera somav

förhöjningmedföraextrainkomster, tidigare kundeför förlust en avsomav
Ersättningsposten lyte ochse Lech 175.ersättningen för lyte och menmen s.

uteslutande ideellskadeföljdertilldärmed renodlatshar natur.att avavse
svårigheter drauppkommainte i vissa fall kanhindrar detDet attatt en

neutraliseraförDet gäller kostnadertill ersättningsposten kostnader.gräns att
vissminskade möjligheter utövaskadeföljder ideell attnatur, t.ex.av

fritidssysselsättning avsnitt 3.2.2.3.se
sidan,ålyte ochersättningspostenmellanAtt dra samtgräns enamen,en

längreerbjuder däremot knappastsidan,ersättning för inkorrutförlust, ä andra

svårigheter.några
mellaninte helleravsnitt 3.2.4.3 föranleder gränseniSom nämnts

egentliga problem.någraför sveda och värkersättning och ochför lyte men
medfallenersättningsposter i de svåraste ersättsAtt dessa gemensamtett

iblandbeskrivits. förekommerDetmaximalersättning, har föruts.k.belopp,
allvarligai mindreocksåochfor sveda och värk lyteskadestånd samtatt men

belopp för allt.fall medutges ett
skade-gränsdragningsproblemtill ärkan upphovVad däremot attgesom

kompensation förförut har utgörastånd för lyte och nämnts, ansessommen,
i vad månekonomisk betydelse. Fråganintefritid har ärsådan förlust somav

Denolägenheter i övrigt.skadestånd förskadeföljder ocksåtäcksdessa av
i avsnitt 3.2.7.frågan behandlas närmare

övrigti3.2.6 Olägenheter

Allmänt3.2.6.1

vidi övrigtolägenheterskadestândsposteni avsnitt 3.2.1 tillkomSom nämnts
lagstift-underpersonskadereform. Under denna1975 års post som-

först iolägenheter ochbehandling kallades allmännalängeningsärendets
212 och 2241975:12beteckningsin nuvarande seslutskedet fick s.prop. -
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skadeföljdervissa i tidigare skadeståndspraxis gottgjordesersätts änsom som
ekonomiskideell och skada. Dessa skadeföljder har i förarbetena seän som
185 1975:12 149 beskrivitsSOU 1973:51 110 ochsamts. prop. s.

jfr i SvJT 1983 88 1984, 410 ff.,följande Pettersson ff., Nordenson,sätt s. s.
mfl., 1985, 190 Hellner, 1985, 297 och Roos, 1993,Bengtsson s. s.

431 ff..s.
i övrigt till början skadanMed olägenheter allmänna besväravses en av

i skadelidande för hanarbetet och den ökade anspänning krävs den attsom av
följduppnå visst arbetsresultat. Dessa olägenheterskall ärett en av en

sinskadelidande skadakonstaterad eller förmodad hos densträvan att trots
blirmöjligt. skadelidandes inkomstförlustså fullgott arbete Dengöra ett som

inte siginte skulle ha blivit, han hadedärmed så den ansträngtstor som om
Skadeståndet för olägenheter i övrigt tänktpå detta är utgörasätt. att en

kompensation ideell för ansträngningar.dessanaturav
i övrigt också risken för inkomstförlusterSkadestånd för olägenheter täcker

andra besvärtillfällig frånvaro från arbetet på grund obehag ochavgenom
inkomstförluster mindreuttröttning skadan. Endasteller grund avav

viss säkerhet kanomfattning dock. Och inkomstförluster med antasavses som
inkomst-i övrigt underinte olägenheteruppkomma ersätts postenutansom

förlust.
i viss utsträckning den risk föri övrigt hänförs vidareTill olägenheter

helt allmänt kanextraordinära inkomster skadanförlust somav mera
skadelidande grundinnebära. Exempelvis kan det osäkert den avvara om

tidigare.övertidsarbete i utsträckningökad uttröttning kan ta somsamma
sikt bli befordradmöjligheter påSkadan kan också tänkas försämra hans att

preciserasskadeföljder i regel intei arbetet. Riskerna för sådana kan
olägenhe-ekonomiskt. därför till den ideell skadaDe har hänförts typ av som

i övrigt utgör.ter
viss utsträckning kanYtterligare skadeföljder i ersättassomen grupp av

levnadskostnader kan uppkommaolägenheter i övrigt fördyradeär somsom
utgifter föri framtiden grund skadan. Hit hör transporter,t.ex. extraav

utgifterAndra exempelutgifter normalt för kläder och skor äränstörre m.m.
rekreation ochförsärskilda kostnaderför peruk och löständer etc. samt

omfattning.mindreförutsättning kostnadernaförströelse. En är äratt av
särskiltbör de kostnader.Annars ersättas som

Även ekonomisk betydelse förförlust fritidssysselsättning kan haav som
enligt förarbetena beaktasfritidshus, skallskadelidande, arbete påden ettt.ex.

tillämpningenpraktiskaövrigt I denersättning för olägenheter i bestäms.när
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har andra konsekvenser fritidenäven skadan på iolägenheterersattsav som
övrigt. Exempel anspänning i hushållsarbete eller liknandeär arbete, såsom
skötsel bil, villa eller trädgård Försäkringstidningense 578 20 ochav s.
Nordenson, 1984, 410.s.

Anspänningsmomentet vid utförande dagliga sysslor i praktiskahar denav
skaderegleringen typiskt inte skilja sig från anspänning i arbetet.ansetts, sett,
Man har då beaktat sådana sysslor matlagning,såsom städning, tvätt,att -
personlig hygien, trädgårdsskötsel, vård underhåll biloch bostad, ochav

personliga dllhörigheterandra tid i anspråk, föranlederlängre ökadtarm.m. -
uttröttning vissaoch kan medföra merkostnader. På skade-sättsamma som
stånd för i övrigt premieraolägenheter den anspänningär avsett att trotssom
fullgör sitt därigenomarbete och undviker inkomstförlust har sådantmedman

vid iskadestånd velat den anspänning utförandet sysslorersätta trotssom av
vardagslivet undviker åsamka sig kostnader. Sådana merkostnader kanatt vara

for for städhjälp, hjälphögre kostnad eller hantverkare eller för medmat m.m.
hårvård, för taxi i för till vinterhjul påstället buss eller tunnelbana, för byte
bilen osv.

Skadeföljder i det dagliga livet ideell karaktär såsom försämraderentav -
möjligheter njuta friheten sig sällskapsliv, elleroch ägnaatt av resor

i liksom tidigare,hobbyverksamhet har däremot allmänhet, ansetts gott--
avsnittgjorda skadestånd för lyte och vidare 3.2.7.segenom men

Skadeståndsposten i övrigt i huvudsak sikte på beståendeolägenheter tar
Enligt tillskadeföljder. förarbetena 1975 års personskaderegler ävenavses

olägenheter under tiden innan ersättningen bestäms, i fall det gällernärvart
kompensation skadelidandes ansträngningar nedbringa sinför den att

1975:12inkomstförlust tid SOU 1973:51 265 ochunder denna se s. prop.
jämfört gäller också224 med 151 och 211. Det dock oklart dettaär oms. s.

89sjuktiden jfr å sidan i SVJT 1983 ochunder den akuta Pettersson s.ena
Bengtsson m.fl., 1985, 190 å sidan Ekstedt, 1977, 56 ochoch andra s.s.

skaderegleringspraxis82 Roos, 1993, 432. I försäkringsbolagenssamt s.
skadeföljderskadestånd för olägenheter i övrigt bara förtorde utges som

sjuktiden 1994, avsnitt 5.4.uppkommer sedan den akuta har upphört se IFU,
skadeföljderSkadestånd i övrigt alltså delvisför olägenheter täcker av

ekonomisk skade-Det finns dock ingen bestämmelse dettaäven natur. attom
skadefölj-förmåner också sådanastånd skall samordnas med andra avsersom

jfrinnehåll torde inte heller gällader. Några allmänna grundsatser dettaav
NJA 1993 192.s.
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Skadestånd för iolägenheter övrigt i regel i form engångsbe-utges ettav
lopp, ofta tillsammans med kostnader i förfluten tid och i framtiden. Det
förekommer särskiltdock, kostnaderna betydande, ersättningennär är att

periodiskt Pettersson i SvJTse 1983 109.utges s.
Trots skadestånd för olägenheter i övrigt kompensation förävenatt ger

risk mindreför inkomstförluster extrainkomsteroch för förlust är ersätt-av
ningen skattefri se 197677:50; jfr iPettersson SvJT 1983 85.prop. s.

2 E rsättningsnormer

till 1975 års innehåller ingaFörarbetena personskaderegler bestämda

anvisningar skadestånd för i övrigthur olägenheter skall bestämmas.om

Skadeståndskommittén sig skulletänkte skadeståndet normalt utgöraatt en
förhöjning flera multiplar tabellariskt ersättning-med eller den bestämdaen av

268. vissa fall kundeför lyte och se SOU 1973:51 len men s. man
emellertid enligt kommittén årligt efter hauppskatta belopp,ett attsom
kapitaliserats till skadelidandes den kapitaliserademed hänsyn den ålder och
livräntans varaktighet ersättningen för lyte och selades medsamman men

307 ff.; jfr i SvJT 1983 91 f..SOU 1973:51 193 och Petterssons. s.
statsrådet gjorde emellertid inte några uttalandenFöredragande närmare

vidhur ersättningen skulle Han förklarade endast detbestämmas. attom
lämpligtfastställande skadestånd för framtida skadeföljder kunde attvaraav
medicinskaschablonmässiga ersättningsgrundcr deanvända den typ somav

ideell därvidinvaliditetsgraderna och ersättningen för skadarepresenterar att
höjas så innefattade gottgörelse för olägenheterofta böra den ävensyntes att

ersättnings-Samtidigt hänvisade till trygghetsförsäkringensi övrigt. han att
efter sådana principer 1975: 12 149; det kanuppbyggt sesystem s.var prop.

försäkringenersättningen enligt dentilläggas för allmänna olägenheteratt
ersättningenutgjorde procentuellt påslag på för lyte ochett men.

från början varitDessa förarbetsuttalanden tyder tanken attatt
schablomnässigt iskadestånd för i övrigt formolägenheter skulle bestämmas

lagstiftningsärendetsförhöjning ersättningen för lyte och Undermen.av en av
skadeståndfortsatta behandling uttalade emellertid Lagrådet det gälldenäratt,

skadeföljder, särskild ersättning beräknas för olägenhe-for framtida skulle
ersättningen också1975:12 211. Möjligen ligger i dettase attterna prop. s.

individuellt i SvJT 1983 92 ochskulle jfr Petterssonbestämmas s.mera
statsrådet. Inte heller105. Uttalandet inte föredragandekommenterades av

riksdagen berörde denna fråga närmare.

hurtill början osäkerhetI den utomrättsliga skaderegleringen rådde stor omen
vissatid komi övrigt Efterskadestånd för olägenheter skulle bestämmas. en

i SvJTPetterssontillämpas vid olika invaliditetsgrader sestandardbelopp att
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Bedömningen i Trañkska-m.fl., 1985, 192.106 och Bengtsson1983 s.s.
praxisi Ansvarsnämndensschablonartadpraxis oftadenärnndens änvar mer

sig dockanvände403 f.. Båda nämndernajfr Nordenson, 1984, avs.
övrigt, vilket beloppiårligt belopp för olägenheteruppskattametoden att ett

engångsbelopp.kapitaliserades ochsedan utgavs ettsom

Även i 1983SvJTgick meningarna isär. Petterssonjuridiska litteratureni den
utgåi övrigt bordeolägenheterskadestånd för112 f. framhöll atts.

uppnåkunnaprövning; därigenom bordeindividuellschablonartat utan man
ersättning för ideellövriga avseendemedöverensstämmelsebättre posteren

i övrigtolägenheterpraktiska hanteringensamtidigt denskada, postenavsom
tjänstgjort1980sedan år1984, 410Nordensonforenklades. somsoms. -

schablonise-tankenavvisade däremoti Ansvarsnämndenordförande en-
i ianspänning arbetet,består iolägenheterersättning för sådanaring somav

differentieringschablonisering byggdesynnerhetall avsammasomen
grundadesmentabellerna ellerlyte- ochersättningsbeloppen ute-somsom

för sådanaskadeståndenligt bordeinvaliditetsgraden; honompåslutande
skälighetsprövning medfriefterbestämmasolägenheter nämnts ensom nu

utformadetabellarisktden bundenhetriktmärkenvissastöd utan sommenav
191 ansåg1985,m.fl.Också Bengtssonschabloner medför. utrymmetatts.

idiskussionentämligen se ävenvariationer bordeindividuellafor stortvara
22.101980Försäkringstidrtingen s.nr

riktlinjer vilkabranschpraxis, byggertillämpasNumera somgemensamen
ersättning förbestämma1988 förTrañkskadenämnden årfastställts attav

SkadeståndABC-modellen.övrigt den s.k.iolägenhetersåväl kostnader som
bedömningmodell efterenligtövrigt dennai bestämsolägenheterför aven

i fall dåregelmässigtModellen användsenskilda fallet.i detomständigheterna
Vid lägrelOminstinvaliditetsgradmedicinskaskadelidandes är procent.den

ischabloniserad och bestämsersättningen oftainvaliditetsgrader är mer
tillämplig.invaliditetsgradtill den ärmed hänsynallmänhet som

kostnaderersättningsposternainnebär delarABC-modellen att man upp
varaktigaförAstårdessaövrigt i Aviolägenheteroch momentmoment.tre

yrkesarbetetanspänning iB förkostnader,återkommandeoch styrkta moment
inteideellekonomisk ellerskadefoljderövrigaC för naturoch sommoment av
tilli regelbestämsErsättningarnaersättning i form.har beaktats annangenom

kapitaliseras.vilket härefterårligt belopp,ett

försäkringstekniskadepåbyggeranvänds tabellkapitaliseringenVid somen
förtillämpas1974med årfrån ochl973-års grundergrunder som--

skadeförsäkringsbolagen.iskadelivräntorpremiereserv förberäkning av
och 4tio årunder6,5avkastning procentutgår frånTabellerna procentomen
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for tiden därefter. Beroende olägenheterna knutna till arbetslivetär ellerom
till nödvändigt hushållsarbete tillämpas olika kapitaliseringsfaktorer. Sålunda
tillämpas för A och C livsvarighetsfaktor och för Cmomenten momenteten

faktor normalt upphör vid 65 års ålder.en som
Angående tabellernas utformning bilaganärmare se
Vid Trafikskadenänmdens rädsmöte juniden l4 1994 väcktes frågan om
intedet famis anledning de tillämpadenämnden kapitalise-överatt se av nu

ringstabellerna med hänsyn till inträffade ändringar i fråga livslängden ochom
till kapitalavkastningen har reducerats. Vid sitt sammanträde den 6att
december 1994 beslöt Trafikskadenämndens råd uppdra den arbetsgruppatt

skall utforma hjälptabeller se avsnitt 3.2.5.3 också övervägasom attnya
behovet ändringar i kapitaliseringstabellerna.av

Skadestånd för återkommande kostnader imoment A slås regel medsamman
ersättning enligt C, kostnaderna betydande.även Också kost-ärmoment om
nader efter den akuta sjuktiden har uppkommit vid prövningstillfälletsom
uppskattas skönsmässigt till årligt belopp, kapitaliseras tillsammansett som
med ersättning enligt C till belopp. Till skillnad frånmoment ett gemensamt
Trañkskadenämnden brukar dock Ansvarsnämnden redovisa hur delstor av
beloppet kostnader.som avser

Skadestånd för anspänning i yrkesarbetet moment B väsentlig delutgör en
ersättningen för olägenheter i övrigt. Mättet på anspänning harav ansetts

variera med hänsyn till skadelidandesden arbetsinsats, arbetets och typart av
skada. Den arbetar med anspänning på grund sitt handikapp harstorsom av
därför bedömts berättigad till högre ersättning den med iän ettvara som
övrigt identiskt handikapp arbetar med mindre anspämiing.grad För attav

inkunna täcka flera grader arbetsrelaterad anspänning och uppnåav en
enhetlig terminologi har Trañkskadenämnden utarbetat modell följandemeden
fyra olika ersättningsnivåer.

Nivå Skadan medför vissa vidbesvär mindre frekvent förekommande
sysslor. Skadan medför små iproblem arbetet. Arbetet väl anpassatsynes vara
till skadan.

Nivå II: Skadan medför förändringklar den skadades arbetssituation.en av
Besvären uttalade ocheller de besvärligaär sysslorna frekventärmer mer
förekommande jämfört med nivå inteSkadan föranleder dock fritidenatt
behöver i anspråk vila ifor någon omfattning. Den skadade behöverstörretas
kanske ibland hjälp arbetskamrater. Det självklart denär närmastta attav
skadade kvar i sitt arbete.stannar

Nivå III: Påtagliga vidbesvär frekvent förekommande arbetsuppgifter. Den
skadade behöver Möjligheten utnyttjaavbrott för orka med.göra täta att att
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vila.inskränkt användas förfritiden på grund denna till del måsteär attav en
arbetarhan eller honDet tveksamt det kan begäras skadadedenär attom av

i faktisk omfattning.

för den skadadeHandikappet medför svårigheterNivå IV: uppenbara att
objektivti skadade utför prestationfungera arbetet. Den är utöversettsomen

fritiden tillbegäras honom eller henne. Det kanvad kan antas att storavsom
vila.del används för

1995enligt särskilda årSkadestånd enligt B bestämsmoment som gernormer,
för nivånivå II, 4 700 krnivå 3 200 kr förårligt belopp 1 600 kr förett av

minimibelopp förersättningarför nivå IV. DessaIll och 7 500 kr utgör att
kapitalisering årsbeloppennivåerna. utgörmöjliggöra glidning mellan En av

i nivå lll200 kr ochi nivå 200 kr i nivå Il, 7525-åring 25 60 kr 51for en
mellan 10 ochinvaliditetsgradskadelidande med200 i nivå IV. För123 kr en

nivå i fall dåenligt II; deersättningen i praktiken oftastbestäms15 enprocent
enligtersättningen har bestämtsvanligarebedömning gjorts detär attannan

nivånivå enligt III.I än
risk föranspänning i hushållsarbete,enligt CSkadestånd moment avser
risk förinkomstförluster ochför sådant arbete,framtida kostnader smärre

enligtersättningen dettatidigare bestämsförluster. Somsådana nämnts
enligtersättning för kostnadermedi allmänhet momentgemensamtmoment

skadestånds-dessaförfarande harförklaring till dettaEnA. attangetts vara
antagitskostnader harkärl:kommunicerandefungerar störreposter som

övrigt mindre, medaniför olägenheterersättning ärinnebära behovetatt av
ersättning förmotiverasärskilt för hjälp har störrekostnadersmå ansetts en

föreligger.kostnadsriskerbemärkelseni övrigt i den störreolägenheter att
iskaderegleringenpraktiskaenligt C uppgår i denErsättningen moment

lOunderinvaliditetsgrader500 vidtill årsbelopp 1 krallmänhet procentett om
25-åringFörinvaliditetsgrader 10 och 15vid mellanoch 2 000 kr procent. en

inte36 000 kr. Detrespektive000 ärkapitaliserat belopp 27innebär det ett av
15vid invaliditetsgraderhögre belopp övervanligt procent.utgesatt

rekommenderatspraxis harTrafikskadenämndensiDet högsta belopp som
585 O00 kr. Dettilluppgårtillämpning ABC-modellenersättning medi av

skadelidande3.2.5.3, där denavsnittlitet maximalfall ses.k. trotsgällde ett
värksveda ochersättning förheltid.arbeta på Denkunde fortsättaskadan att

uppgick tillrekommenderadesamtidigtnämndenochlytesamt sommen
480 000 kr.
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I Trafikskadenänmdens praxis finns flera exempel på ersättning enligtatt
ABC-modellen har lämnats också i s.k. maximalfall, ibland med ganskastora
betydande belopp. Ersättningen i dessa fall torde dock det gällernårutom—-
skadestånd till synskadade i regel kostnader enligt A. Någraavse moment-
olägenheter enligt B och C torde endast undantagsvismomenten uppkomma
i sådana fall jfr Bengtsson mfl., 1985, 191.s.

3.2. 6.3 Gränsen till andra skadestándspøster

Skadeståndsposten olägenheter i övrigt skadeföljder blandad eko-avser av
nomisk och ideell och därmed upphov till gränsdragningsproblemnatur iger
förhållande till alla andra skadeståndsposter vid personskada.

Även kostnader i princip skall särskildersättas innefattarom som post,en
olägenheter i övrigt framtida,posten opreciserbara levnadskostnader. I den

praktiska skaderegleringen har skadestånd för olägenheter i övrigt kommit att
täcka kostnader och kostnadsrisker i utsträckning knappasten avsettssom nog
vid 1975 års personskadereform. Under denna sålundaersätts ocksåpost
tänkta merkostnader engångsnatur, för inköp hushållsmaskiner,t.ex.av av

den faktiskaäven kostnaden inte kan redovisas se Försäkringstidningenom
578 21. I den juridiska litteraturen har hävdats kostnader intes. att som
styrkts nödvändiga och alltså huvud inteöver skall kompenserasvara taget

skadestånd ändå i vissa fall fulltersätts olägenheter i övrigtgenom seut som
Pettersson i SvJT 1983 103. Som i avsnittnämnts 3.2.2.5 har kritik ocksås.
framförts kostnader och olägenheter i övrigt imot att den praktiska skadereg-
leringen brukar bestämmas belopp.ett gemensamtsom

Att risken för inkomstförlustersmärre tillfällig eller extraordinärav
karaktär olägenheterersätts i övrigt kan skapa iproblem den praktiskasom
tillämpningen. Det kan nämligen svårt sannolikhetenavgöra förattvara om

den skadelidande kommer drabbas sådan inkomstförlustatt såatt ärav en stor,
ersättning skall under inkomstförlust,att eller det enbart finnspostenges om
risk för detta skall kompenseras ersättning för olägenheter ien som genom

övrigt. Vidare innehåller förarbetena till 1975 års personskaderegler en
rekommendation i osäkra fall skall bestämma skadestånd förattom man
inkomstförlust med viss marginal för den kommande utvecklingen se SOUen
1973:51 274 och 1975:12 154; det gäller bl.a. risken för sådanas. prop. s.
framtida förändringar inte kan väsentliga och alltså inte kansom anses
medföra omprövning skadeståndet enligt 5 kap. §5 skadeståndslagen seen av

1975:12 119 och LU 1975:16 29. Hur denna rekommendationprop. s. s.
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mindrerisk förönskemåletsamtidigt uttaladesig till detförhåller att
jfrosäkerti övrigt någotolägenheter ärinkomstförluster ersätts som

riskrnarginal vidavsiktenMöjligen1983 102.i SvJT ärPettersson att ens.
kanförlustfår täcka deninkomstförlustskadestånd förbestämmande somav

i övrigtolägenheterförskadeståndframtiden, medaninträffa ikomma att
tidlångkanskeunderinnebärolägenhet detför dengottgörelse attutgör som

412.1984,Nordenson,osäkerhetstillstånd jfrekonomisktileva s.ett
återkommandesporadiskt smärreövrigt ocksåiolägenheter ersättsSom

bärplockning;älgjakt ochsåsomhobbybetonade verksamheter,iförluster mera
skadelidandedrabbatockså för förlustersättningutgick sådani fall ensomett

ochin burkarsamlakundesin skada inte längregrundpåhanatt avgenom
1992,oktober28yttrande denTrañkskadenämndenspantning seförflaskor

tillskaderegleringen dras gränsenpraktiska posten22101992. I denDnr
Om den000 kr.till 1uppgårårliga förlustenvid fall deninkomstförlust när ca

haftharverksamheteranställning medkombineratskadelidande har somen
i mindreskogsbruklantbruk ellerförsörjning,för hansbetydelsedirekt t.ex.

ekonomiska förmånerlåta denaturligtdet dockomfattning, har somattansetts
e.d.försålda produkterinkomsternaturaförmåner,rörelsen har gett av

1975:12264 och1973:51SOUinkomstförlust seersättas prop.s.som
147 f..s.

iolägenheterskadestånd förosäkertdettidigare harSom nämnts är om
brukarnormaltsjuktidenden akutaundervissa kostnaderomfattarövrigt som

3.2.6.1.3.2.4.3 ochavsnittvärkoch seför svedai skadeståndetingå
iekonomisk betydelse ersättsfritiden harpåoch besvärOlägenheter som

3.2.5.7 ochavsnittiövrigt. Som nämntsolägenheterutsträckningstor som
traditionelltfritidenpåskadeföljderideella ansettsdäremot3.2.6.1 har rent

definns dockDetochskadestånd för lytekompenserade sommen.genom
i övrigtolägenheterskallskadeföljder ersättassådanaförespråkat även somatt

idiskussionen,tid harPå367.1988i AdvokatenLindse senares.
förlustkommit gällasärskilt642,1992rättsfallet NJAanslutning till att avs.
behandlasfråganfritidssysselsättning. Denvissmöjligheten utövaatt en

3.2.7.avsnittinärmare

fritidFörlust3.2.7 av

fritid såvälsinutnyttjamöjligheterskadelidandespåverka den attskada kanEn
rekreationförmerkostnaderBeräkneligaavseende.i ideelltekonomiskti som

grundskadelidande pådendåkostnader, avunderkompenseras t.ex.posten
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skadan får högre utgifter för fritidsresor idrottsutövningeller tidigare.än
Vidare förlustersätts eller kvalifikationstid för undersemester semesterav av

inkomstförlust med förhöjt belopp. Andra skadeföljder harposten ett som
ekonomisk betydelse för den skadelidande svåra beräkna iär attmen som
förväg under olägenheterersätts i övrigt, såsom då skadelidandedenposten
inte längre kan arbeta sittpå fritidshus i älgjakt.eller delta Sådan ersättning
lämnas också då den skadelidande på måstegrund skadan siganspännaav
särskilt för fullgöra vissa uppgifter fritiden, hushållsarbete iatt t.ex.
hemmet, eller behöver använda del fritiden tidigare vila.förstörre änen av

Merkostnader och besvär grund skadan drabbar alla i stort settav som
lika på fritiden i kompenseraderegel den schablonmässigtanses genom
bestämda ersättningen för sveda och värk sjuktidenunder den akuta och för
lyte och sedan skadan blivit bestående. Före 1975 års personskadereformmen
förekom det s.k. förhöjd menersättning lämnades i vissa fall då denatt
skadelidande drabbats särskilt svårt. Efter denna reform torde detta vara
mindre vanligt; i stället kompenseras den skadelidande ofta högregenom en
ersättning för iolägenheter övrigt.

särskildEn fråga i vad mån mistad viss fritids-förmågaär utövaatt en
sysselsättning efter individuellbör bedömning. Olika uppfattningarersättas en

sighar här gjort gällande se diskussionen i Försäkringstidningen 1080t.ex.
22 å sidan Hellner, 1976, sidan274 och å andra Nordenson,samt enas. s.

1984, 404 ff.. fråga kom iDenna rättsfallet NJA 1992 642, därs. upp s. en
skadelidande skadestånd förhade begärt olägenheter i övrigt därför han påatt

sin integrund skada längre kunde sig åt Sportdykning på fritiden.ägnaav
Enligt borde den skadelidandehovrätten den ersättning för lyte ochgenom

också begärt och erhållithan kompenserad för själva denmen som anses
minskade tillerkändemöjligheten fritiden. domstolenutnyttja Högstaatt
emellertid den skadelidande ersättning för minskade möjlighetersärskild att

årligtsyssla med sportdykning. ersättning till beloppDenna bestämdes ett av
500 kr, vilket kapitaliserades till engångsbelopp. Utgången i Högstaett
domstolen motiverades på följande sätt:

Ersättning minskadeför ideell förskada bl.a. kompenseraattavser
möjligheter 148. Dennjuta olika glädjeämnen i livet 1975:12prop.att s.av
fortgående välståndsutvecklingen fritiden fått allthar medfört störreatt en
betydelse för flesta människor. möjligheternade En skada sätter attnersom
utnyttja fritiden anledningen kännbarpå meningsfullt blir densättett av mer

tidigare. ersättning skall kunna såvälHögsta domstolen harän ansett att ges
misteskadelidande gåttvid personskada vid sakskada grund denattsom av
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1948 646 1992 213.rekreation i samband med NJA ochsemester s.s.om
rättstillämpningen ideelli med denfår stå god överensstämmelseDet attanses

möjlighetertill på grund personskada berövasersättning den attges som av
före skadefallet hadefritids- hobbyverksamhetviss ellerutöva stortyp somav

betydelse för honom.
till 1975 årstilläggas följande. förarbetenasammanhang kan Avl detta

standardiseradeförutsattlllreform framgår a. att att normermanprop. s.
skadeföljderuppskattningenutgångspunkt föranvändasskall kunna avsom en

avvikelser från resultatetSamtidigt emellertiduttaladesideell attnatur.av
iförhållandena detskeschablonmässig bedömning borde kunnaenligt omen

fritids- ellermöjlighetEn förlustenskilda fallet påkallade det. utövaattav
omständighet.särskildsådani vissa fallhobbyverksamhet kan utgöra en

ersättning för olägenheterdömdes skadeståndetprocessuella skälAv ut som
Högstauppfattatsi juridiska litteraturenRättsfallet har deni övrigt. som om

fall skalli sådanaanvisningen skadestånddärmed dendomstolen attgett
Gabrielsson i Försäk-ersättningspost seinom för dennabestämmas ramen

Olsen, 1993,520 och1993,29; jfr Andersson,ringstidningen 593 s.s.
Detemellertid knappast.uppfattning finnsNågot stöd för denna326 f..s.

förhöjddömtsskadeståndet skulle hainget utesluterfinns utatt somsom
varitdettaframställts såhadeyrkandenaför lyte ochersättning attommen,

möjligt.
Trafrkskadenämn-konstateradedecember 1992den 4Vid sammanträdeett

fast någrarättsfall, läggaanledning dettasvårt meddetdens råd att,att avvar
vilka fallfrågan ifortsättningsvis skallnämndenriktlinjer för hur se

hobbyverksamhetför olika slagersättning skall utgåsärskild ensomav
inte kanskadelidande längre utöva.

sindärefter förGabrielsson harordförande EdmundTrafikskadenämndens
För-rättsfallet sepåföljande synpunkterframfört bl.a.personliga del

28 f.:593säkringstidningen s.

speciellai mycketdet endasttolkningenskall den ärHD-domenOm attges
måhända intedetifrågakommasärskild ersättning skall kunna ärfall som

emellertid intryckfall. Domenskilja dessa attalltför svårt avutatt ger
igällersig från vadskiljerfallet intei det aktuellaomständigheterna som

i skiftandejämförasvårtdetfall,många andra äräven att engagemangom
fallmellanrättvist dradå på sätt gränsenfritidsverksamhet. Att etttyper av

praktiskasig i denställerfallutgå och andrasärskild ersättning skalldär
betydligt svårare.tillämpningen

ordningennuvarandevid denhålla fastalternativEtt attvarasynes
ideell skada sättaersättning förschablonmässiginnebärande attmenen
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nivåerna så det klart skadeföljdergörs diskuterat slag, ocksåatt att av nu av
betydelse för den inrymsskadade, i lyte- och menersättningen. Kvar förstor

särskild ersättning skulle då endast mycket speciella undantagsfall dären vara
ersättning kan antingen förhöjd menersättning eller inomges genom en ramen
för ersättningsposten iolägenheter övrigt.

En sådan modell, alltså förutsätter lyte- och menersättning,generössom en
har den fördelen den förhållandevis lätt tillämpa i det utomrättsligaäratt att
ersättningssystem i Sverige.används En schablonersättning ocksåsom synes

särskilt väl lämpad täcka skadeföljder svåra värdera ochäratt attvara som
jämföra olika skadelidande emellan och inbegriper antal svårbedömdaettsom
frågor som den beräknade tidslängden för utövandet viss fri-t.ex. av en
tidsaktivitet, möjligheten skaffa fritidssysselsättning, intensitetenatt en annan
i osv..engagemanget

Rättsfallet har i övrigt kritiserats i den juridiska litteraturen Hellneräven se
i JT 1992-93 692 ff. och Andersson, 1993, 520 f.. Till grund för dennas. s.
kritik ligger uppfattningen ersättning ideellför skada bör hållas fri frånatt
individualiserade överväganden och utnyttjasskadeståndsrätten bör föratt att
i forsta hand tillgodose behovet ersättning för intesvåra skador, för förlustav

glädjeämnen jfr också Hellner, 1976, 274.av s.

3.2.8 Skadestånd för ideell skada till skadelidande med-ärsom
vetslösa eller har sänkt medvetandegrad

Skadestånd för ideell iskada fonn stadigva-sveda och värk, lyte eller annatav
irande olägenheter övrigt har till syfte bl.a. skadeli-dengottgörasamt attmen

för fysiskt psykisktdande och lidande i personligaoch obehag denannat
livsföringen. Tanken ofta den skadelidande ersättningensägs attvara genom
skall tillfälle till rekreation eller förströelse inte skulleannan som annars

möjlig och fört sigde besvär skadan med därmed skall kunnaattvara
Vneutraliseras.

Det förekommer ibland allvarligtskadas så de får sinatt attpersoner
medvetandegrad sänkt eller blir varaktigt medvetslösa. Utmärkande förrent av
dessa fall de mindre insikt sin situationeller saknar och därmedär att mer om
inte har möjlighet tillgodogöra sig eventuellt skadestånd. Frågan huratt ett
ersättning för ideell i sådana inte i för-skada skall bestämmas fall berörs

tillarbetena 1975 års personskaderegler och har inte heller Högstaprövats av
domstolen.

I tidigare försäkringspraxis för värkfastställdes skadestånd sveda och samt
till skadelidande vidlyte och lägre belopp i dessa fall denän närettmen var
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sinför förbättraskadeståndsbeloppetmedvetande och kunde användafullt att
sigpraxis grundade1977, 214 f.. Dennalivssituation se Ekstedt, upp-s.

personlig karaktär ochför ideell skada har starktfattningen ersättningenatt en
tillgodogöramöjlighet siginteminskas den skadelidande hardärför bör när att

den.
skadelidande med-ideell skada tillskadestånd för ärFrågan somom

i den allmännauppmärksammadesmedvetandegradeller har sänktvetslösa
i riksdagen.då1980-talet och behandladesmitten ävenunderdebatten av

dåvarandelåg bakomdärvid för den tankeförståelseRiksdagen uttalade som
praxisupplevde dennasamtidigt allmänhetenframhöllpraxis att sommen

upprätthöllsinte längre sedärför talade för denskälstötande och starka attatt
198687:3 16.LU s.

Trafikskade-inomarbetsgrupptid utredaskom vidFrågan att av ensamma
promemoria till Trafikska-iredovisade sitt arbetenämnden. Arbetsgruppen en

tillpromemorian hänvisadesdecember 1986. Iråd den 4denämndens ett ut-
vid Karolinskaneurologiska klinikenvidHannerzJanlåtande docenternaav

vidinstitutionenneurologiskavid klinisktHans Perssonsjukhuset och samma
följande:bl.a.utlåtande anfördesI dettasjukhus.

hjärnskadormedmodell kanneurologin etableradEnligt inom personeren
i somnolentamedvetandesänkning indelasmedfört någon form avsom

medvetslösai fred,de lämnas soporösaväckbara, när mensomnarmen
stimulipåmedvetslösastimuli och comatösa reagerarsomreagerar

ilärs denvakenhetsgradvarierandeindelning efterfall. Denna uttyp av
vedertagendärförläkarutbildningen och kan utgörasägasgrundläggade en

enskilda fall.imedvetandegradenbedömandeförmetod grovt av
tillolika hjälpametoderneurofysiologin medkankliniskaInom den man

bildEEG-undersökningdiagnostiken. Oftast användsvid ger en avsom
EEG striktpåvarieraroskadadaktivitet. Hoshjärnans elektriska ettpersonen

lagbundnaMotsvarandevakenhetsgrad.tilli relationlagbundetoch sätt
undersökningsmetoderobjektivainte mellansamband finns däremot typenav

hjärnskada-det gällermedvetandegrad dåpatientensEEG-undersökning samt
klinisktmedkanhjärnskadan hos sådanaBeträffandede. manpersoner

hjärnanvilken del ärdiagnostisera bl.a.neurofysiologiska metoder somav
vilketfallitfunktion bortnågonskadanomfattandeskadad, hur är, samtom
ocksåprognosbedömning kanVisspåverkats.sinnessystemvilkaeller som
funk-undersökningar dockmedicinska utgörDessa typergöras. avgrova

den skadadesbeskedinte på adekvattionsprövningar och sättett om enger
funktioner.kognitivatankeliv och intellektuella
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sinal överväganden framhöll arbetsgruppen bl.a. följande:

Med läkarvetenskapens hjälp i dagens läge kunna urskilja endastsynes man
hänförligaskadade till kategorien patienter med beståendeen grupp av

comatillständ, dvs. enligt Hannerz och Persson i två år. Personerövercoma
i denna situation inte kraftiga stimuli och företer inga teckenyttrereagerar

inre liv. Hannerzpå och Persson bedömer sådanaantalet fall mycket litet.som
Det torde dessutom klart dessa livslängd regelattvara personers som
förkortas på grund det medicinska tillståndet. Vad angår de fallavsevärt av

inte kan hänföras till patienter i bestående låter det sigsom gruppen coma
tydligen inte med läkarvetenskapens hjälp dra säkra slutsatsergöra att
angående kvarstående hjärnfunktioner i varje enskilt fall. Det sigrör ettom

medvetandenivåer.brett spektrum För dessa fall måste också särskiltsägas,av
beträffande med fluktuerande olikamedvetandegrad, formerattpersoner av
stimulans från omvärlden kan ha betydelse för den nivå på vilken patienten
kan komma befinna sig. anledning förMan torde heller ha dessaatt att
skadefall generellt räkna med någon på grund det medicinska tillståndetav

Ävenlivslängd.förkortad skadelidande någon grad sänktmed avom
inte besitter initiativfömiåga önskemålmedvetande eller kan klart uttrycka om

ersättningsbelopp ligger enligt meninghur bör användas det arbetsgruppensett
till hands utgå från ersättningen undantagslöstsånärmast äratt att gott som

viktig för den personligen alltid i ochskadade eller, annorlunda uttryckt, är
för sig ägnad höja den skadelidandes livskvalitet. Ersättningen kanatt
exempelvis möjliggöra vårdform eljest inte ligga inom räckhåll;skulleen som

gälla Specialistvård behandlingsformerdet kan eller kanske endast är attsom
finna visserligenutomlands eller i hemmet eller på Det står klartsätt.annat

inte i det enskilda fallet fåvetenskapens nuvarande ståndpunkt kanatt man
huruvida i vilken utsträckning skadelidandefull vetskap och uppleverom en

sin föreligger tydligtvisnågot omvärld. Men å andra sidan härav en
risk for i undvikas nämnden påbetydande felslut detta hänseende. Det bör att

Övervägandesådant felslut förordar reducerad ersättning. skälgrund ettav
ersättning idärför enligt arbetsgruppens mening för berördatalar att nu

kommit fram tillreduktion. Arbetsgruppen har ocksåskadefall utgår attutan
utgå i formersättningen bör engångsbelopp.av

till frågan ersättning för denFör arbetsgruppen återstår ställningatt ta om
Ersättninguppenbarligen lilla fall. harmycket bestående comatösagruppen av

hittills skadelidande reduceradetillerkänts i dessa fall, låt medäven vara
i ersättnings-belopp. Frågan denna måste bedömas annorlundaär om grupp

övriga sighänseende skadefall. Med hänsyn till det måsteän röraatt anses om
ytterligt skadelidande, vilkas livslängd starkt förkortad,dessutom torde vara
finner för inte behandla dessaarbetsgruppen övervägande skäl tala att

restriktivt Reduktion ersättning-skadelidande övriga hjärnskadade.än avmer
medskulle med inte vidare komma i fråga. En fördeldetta synsätt att geen
avliderersättning innan den skadade haroreducerad också attsynes vara man

inte till viss deltagit slutlig ställning till till ideell ersättning ochhans rätt
periodiseradskjutit fråga framtiden. mellan i dessa falldenna I valet att ge

ersättning ersättning i form engångsbelopp har arbetsgruppeneller stannatav
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for förorda periodisering, vilken dock i avsaknad livslängdsstati-att annanav
stik får sedvanliga åldersfaktorer. För så långtske med användande attav
möjligt urskiljandet från övrigasäkerställa fallen med bestående comaav

enligthjärnskadefall och undvika feldiagnostisering bör arbetsgruppensman
föreslagit, det slutliga ställningsta-mening, såsom Hannerz och Persson låta

klinik.föregås undersökning på neurologiskgandet av

rekommendationerTrañkskadenämndens råd fann de arbetsgruppenatt som
ersättning i enskildatill ledning vid degjort kunde tjäna bedömandet av

skadeärendena.
innebärförsäkringspraxis principtillämpas iSålunda attsomennumera
fårmedvetandegradmedvetslösa eller har nedsattskadade är sammasom

fåttde skulle haför sveda och värk lyte ochskadeståndsbelopp samt sommen
engångsbelopp.Ersättningen i formvarit vid fullt medvetande.de utges avom

periodisk ersättning jfri formfall lämnas skadeståndet dockI cornatösa av
i övrigt däremotför olägenheter1977, 261. Skadestånd överEkstedt, utgess.

förinte uppkomma deninte; sådana olägenheterhuvud någrataget anses
1985, 191.skadelidande jfr Bengtsson m.fl., s.

skadelidandevissa fall då denlivränta iskadeståndet utgår i formAtt av
har hävdatsSålunda detkritiserats i olika sammanhang.medvetslös har attär

vill ispekulera denförsäkringsbolagenpraxis kan uppfattassådan attsomen
LUtill överlevnad seutsiktersituation ibland begränsadeskadades svåra och

i rättsfalletkommit till uttryckuppfattning har41. En liknandel98687:3 s.
A 1994:27.RFS

allvarligdrabbats19882-årig flicka, W, årgälldeMålet av ensomen
förlossningen. Skadanmedsyrebrist i sambandhjärnskada på grund av

ochi mentalt hänseendeutvecklingsstördresulterade i W blev bl.a. gravtatt
medvetandeframgick Wzsutredningen i måletrörelsehindrad. Av att var

Avinte i sådan grad hon comatös.nedsatt ettattatt var anse sommen
framgick hennesår gammal,utfärdats W tvåläkarintyg, när attvarsom

tecken frånspädbarnsnivå, hon kundeutveckling befann sigpsykiska att ge
och honi famnennågon höll hennevälbefinnandeallmäntsig när attt.ex.

honvakenhetsgrad nedsatt;olika smaker hennesskillnadkände att varmen
sig med henne.inte sysselsatteregelsomnade som om man

skada och begärdeför ideelllandstingeti skadeståndyrkade måletW av
Lands-engångsbelopp.i formhand skulle utgåskadeståndet i första ettavatt

utgå i formdet skullehävdadeskadeståndtinget medgav att avatt utge men
livslängdmed kortarei W:s fall kunde räkna änlivränta eftersom enmanen

normalt.
blivitlivslängdWzsskälinte det fannsansågTingsrätten anta attatt

tillskadeståndetbakgrund härav,fastställde, bl.a.förkortad och ettmot
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engångsbelopp. Svea hovrätt fastställde maj 1991, DT 22, tingsrättensden 17
dom och uttalade därvid bl.a. följande:

Landstinget fall periodiserashar skäl för detta skallersättningen iattsom
åberopat det finns anledning ha förkortadW kommeratt attanta att en
livslängd och därför inte kommer sig ersättningsbe-tillgodogörakunnaatt
loppet, det utgår ersättningen i ställetengångsbelopp, attett utanom som

tillfallakommer hennes arvingar.att
Enligt vad framgår stimulansutredningen i målet W påsom av reagerar

från omvärlden. Den medicinska målet inte anledningutredningen i antager
W kommer ha så kort livslängd på härav inte skullehon grundatt att atten

Äventillgodogöra sig ersättningenkunna sin livstid. med beaktandeunder av
Wzs svårt invalidiserande tillstånd mening anledningfinns enligt hovrättens

ideella ersättningenden tillgodo under henneskan komma henneanta att
livstid livskvalitet möjlighet tillså hennes höjs honsätt att attgenom ges
rekreation eller vård och behandling ligger nomial standard. Denutöversom
skada W erhållit så allvarligt slag det i och för sig naturligtär ärattsom av

i fall förkortad livslängd. emellertid ställashennes räkna med Detta skallatt en
lidandet lindradet oerhörda och de kostnader krävs förstora attmot som

Genom ersättningen utgår engångsbelopp Wzs föräldrardetta. att ettsom ges
möjlighet själva efter överförmyndarens godkännande välja denatt - -

finnervårdform eller rekreation de W har behovstörstattsom av.
innebäraDe skäl landstinget anfört skulle domstolar och nämnderattsom

skadestånd tvingadesvid bestämmande ideellt angåendegöraav en prognos
inteskadelidandes livslängd. Detta kan värdigt rättssamhälle.den ettanses

Enligt hovrättens mening de skäl talar för ersättningen skall utgåär attsom
betydligtengångsbelopp starkare förän de skäl talar attett somsom

ersättningen skall periodiseras .

dödsfallSkadestånd vid3.3

skadeståndslagen3.3.1 Bakgrunden till 5 kap. 2 §

handling tillfogas personskadaNär någon skadestândsgrundandegenom en
olikatill skadeståndsanspråk slag.leder döden, kan det upphov till avsom ge

tiden före dödsfalletDen avlidne kan haft inkomstförlust förha kostnader och
ersättning ekonomisktinte dessförinnan Hans sådananspråkersatts. avsom

i gäller dengår och med dödsfallet Detsammaslag arvingarna.över av-
dödsfallet,ersättning tiden förelidnes anspråk på för ideell förskada om

avtal. Det härdenna ersättning dom ellertill då har fastställts ärrätten genom
enligt allmännafråga succession i den avlidnes skadeståndsrätt rätts-om

skadelidandesden dödNågra lagregler finns inte verkangrundsatser. avom
i hänseende avsnitt 3.4.detta se närmare



1995:33116 SOUNuvarande förhållanden

regelmässigt skadestånd förVidare avlidnes dödsbo anspråk påhar den

inklusive gravplats och gravsten. Före ârbegravningskosmader kostnad för

ersättningsgilla, de ändåinte eftersom1924 ansågs sådana kostnader vara
102, 1914 156uppkommit förr eller bl.a. NJA 1914skulle ha se s. s.senare
1907, 300 och56 Winroth,1914 B 736; jfr SOU 1973:51och samt s.s.

i SvJT 1955Schmidti 1954 214, Lechf., Stäng, 1927, 73, SvJT326 s.s.
f., Jørgensen,f., 1962, 120f., Hellner i NFT 1957 257 Persson,5 s.s.s.

518.1993, If., Hellner 1985, 175 och Andersson1972, 423 s.s.s.
emellertiddomstolenplenimålet NJA 1924 538 utdömde Högsta utans. -

begravningskostnader.erforderligamotivering skadestånd förnärmare -
står påsärskild ersättningsrått för dödsboetsig gränsenDet härrör somom en

självständig skade-skadeståndsrätt ochsuccession i den avlidnesmellan en
Hörstadius i SvJT56jfr 1973:51dödsbodelägarna SOUståndsrätt för samts.

1972, 232.261 och Karlgren,1935 s.s.
självakostnader deför andraanhörigas anspråk på skadeståndNära som

1924 årsrättspraxis efterianledning dödsfallet behandladesmedhaft av
egentliga begravningskost-förskadeståndpleniavgörande sättsamma som

1935 262 f.. Endastjfr Hörstadius i SvJT1973:51 57;SOUnader se s.s.
1972, 232.dock jfr Karlgren,kostnaderskäliga sådana ersattes s.

ochbegravningskostnaderskadestånd förtillbestämmelseEn rättenom
in igångenför förstatill följd dödsfalletskäliga kostnaderandra togsav

i skade-personskadereglernaändringarlagstiftning 1975 årssvensk avgenom
§ första stycketi 2återfinns 5 kap.Bestämmelsen,ständslagen. som

enligtdessförinnanhade gällti förhållande till vadingen ändringinnebar som
1975:12 157.1973:51 280 ochrättspraxis se SOU s.prop.s.

enligttredjemansskadainte s.k.i avsnitt 3.2.2.4Som ersättsnämnts
principundantag från denna5.5.1.2. Somockså avsnittsvensk serätt ett

försörjare; dennaförlustförtill skadeståndofta efterlevandesbetraktas rätt av
Ensärskilt träffande.inte3011985,klassificering dock enligt Hellnerär s.

för-i 1861 årsursprungligen inersättningsrättbestämmelse denna togsom
innebarBestämmelsenrnisshandel.dråp ochmord,ordning angående annan

eller barnäktenskapdödsfallet upplöstimakedödad ettatt genompersonsen
för förlustbrottsligeskadestånd denkundeäktenskapinom eller avutom av

för maken ellertill hvadskadeståndet skulle bestämmasnödigt underhåll.
utdömande ochSkadeståndetseljest försörja kunna.till sigtarfvas debarnen

brottsliges tillgångartill såväl denmed hänsynpå vadberoddestorlek som
överfördesBestämmelsen,skäligt.omständigheter prövadesandra somsom

tillår 1917utvidgadesstrafflag,till 6 4 § i 1864 årsskick kap.i oförändrat att
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gälla adoptivbarn NJA år 1926 till omfattaäven se 1917 och alla561 atts.
hade legal till underhåll avlidne se NJA 1927 163.denrättsom en s.av

Innan bestämmelsen kom till avlidnes anförvanter tillhade den bara rätt
andel i de böter brottslige; dömdes denne tilleventuellt ådömdes densom

straff gickurbota de helt miste till skadeståndersättning. Den rättom som
sålunda infördes år 1861 social motivering. Vid tidenhade dennärmasten
fanns inte några allmänt sociala för den ställdesverkande förmåner utansom
försörjning. Att den uppsåtligen vårdslöshet hade dödatellersom enav person
fick sörja för underhållet dennes ansågs krävas rättvisa ochefterlevandeav av
billighet SOU 1973:51 35 Strahl, 1934, 891.se och 167 samt s.s.

tredjemansska-Karaktären undantag från vanliga skadeståndsreglerav om
da ledde emellertid till skadestånd, utgick för nödigtendastnärrmts,att som
underhåll SOU 1950:16 145 1973:51 167; jfr 1985,se och Hellner,s. s.

301. Genom lagändring år 1926 liberaliserades skadeståndsrättdennas. en
något och knöts i stället till avsaknad erforderligt underhåll NJAseav

167. rättstillämpningen emellertid1927 I torde efter hand ha vadgetts. man
full ersättning för mistat sådanakan kalla underhåll,närmast ävenman om

förmåner hade karaktären överflöd eller i enlighet med vadlyxsom av -
förutsattes vid 1926 års lagändring inte SOU 1973:51 167seersattessom s.-

Lech, 1973, 192 ff.och 174 samt s.
angivna i 4 §Den bestämmelsen 6 kap. strafflagen överfördes år 1972 med

språkliga förändringar till skadeståndslagen, samtidigtendast den docksom
samtliga någongjordes tillämplig i fall dä skadestândsskyldigär oberoende av

årsföreligger Efter 1975brott eller ändringar skadeståndslagensavom
iåterfinns bestämmelsen 5personskaderegler kap. § första stycket 2 och2

ändringarstycket. I samband med dessaandra utvidgades den skade-

begränsningen tillståndsberättigade er-personkretsen något. Dessutom togs
Ändringarnaiforderligt denna del,underhåll formellt bort i lagtexten. som

1946:33 och SOUhade begärts riksdagen 1LU 11årredan 1946 se s.av
skadestândsrättsliga principen1973:51 23 f., denuttryck den atts. ger

skadelidande inskränkningenskall ha full ersättning skada. Den gällerför sin
vidare avsnitt 3.3.3.2.dock förlusten i seendast skälig omfattningersättsatt
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3.3.2 Begravningskostnader kostnaderoch andra

Begravningskøstnader3.3.2.1

Begravningskostnaderna åvilar avlidnes dödsbo ochden tas som enupp
sådani bouppteckningen. föra talan skadestånd förskuldpost Rätten att om
SOUi praktiken för kostnaden sekostnad tillkommer den har svaratsom

inte261. denne280 och Hörstadius i SvJT 1935 Det krävs1973:51 atts.s.
för till skadestånd förställning efterlevande förutsättshar sådan rättenav som

förlust underhåll.av
skäliga medErsättningsgilla begravningskostnader sådanaär ärsom

ekonomiska villkor sociala förhållanden setill avlidnes ålder, ochdenhänsyn
sedvänja på seoch1973:51 280, liksom trosbekännelseSOU orten etc.s.

utgå förskadestånd196. denna kanm.fl., 1985, InomBengtsson rams.
begravning,i samband medutgifter förekommaalla brukarnästan ensom

dekoratio-kista medavlidne, svepning,densåsom dödsannons, transport av
bil-övriga medverkande,ochbegravningsbil, bärare, kyrka, prästner,

gravöppning,gravplats,kremering,till och från kyrkogården,transporter
nivå,totalaVanligen kostnadernasbegravningsmåltid. beaktasochgravsten

1971 781944 B 584 ochsig jfr 1935 B 1024,varje detaljpost for NJAinte s.
dock367. Skadestånd133 1947FFR 1944 40, 1946 och utgessamt s.s. s.

boupptecknings- ochförframtida gravplats ellerfor vårdinte för kostnader av
194386,jfr NJA 19301973:51 280;boutredningskostnader se SOU s.s.

1993:1.279 och RH1964 209 FFR 1942139 och samt s.s.s.

avseende enersättning för kostnaderi principförsäkringspraxis lämnasI
Ersättning brukar1994, avsnitt 6.1.svensk begravning se IFU,normal

begravning iochför avseende hemtransportdärför inte lämnas kostnader
Sverige.iboendeavlidne invandrarehemlandet, den är permanentmenom

be-såsompåkallar det,i mån religiösa skälUndantag dengörs att en
itill budspåbjuder inte ståravlidnes trosbekännelsegravningsplats densom

förersättning för kostnadermotiverafamiljeskäl kunnaSverige. Också anses
anskaffatsfamiljegrav hardåbegravning i hemlandet, såsomochtransport en

dåsläktingar ellerkvarvarandedödsfallet vårdas däri hemlandet före och av
begravd i sittblii e.d.avlidne sista viljauttrycktden testamente atten

hemland.
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3.3. 2 Andra kostnader

Andra kostnader till följd dödsfallet skälig omfattning.i De utdömsersättsav
ofta i klumpsumma tillsammans begravningskostnaderna. En indi-meden
viduell prövning med hänsyn till de enskilda dödsbodelägarnas behov och
förhållanden dock ibland.görs Ersättningsgilla kostnader framför alltär
sådana sorgkläder begravningen.och i samband med Detsom avser resor
krävs emellertid den skadestånd i relationanspråk står tillgör näraatt som

avlidne.den

Efterlevande make, barn och föräldrar avlidneden barnsamt- ettom var
i föräldrahemmet bosatta i rättspraxissyskon har från äldre tid tillerkänts-

skadestånd för inköp sorgkläder NJA 1932 714, 1938 595se B ochav s.
1971 78 FFR 1946 jfr17; dock NJA 1931 B 154. Avdrag har docksamts. s.
brukat vissför del, ofta hälften, sådana sorgkläder kangöras användasav som

efteråt NJA 1935 303se och 1936 106även FFR 1950 218.samts. s. s.
Ersättningsberättigade säkerligen registreradeockså ochär partnernumera
sambor; frågan har inte idock något tryckt rättsfall. Sådana närståen-prövats

vidare tillde har skadestånd tillför begravningen,nämnts rättsom nu resa
till från NJAeller land se 1982 668; jfr tidigarefrånäven ett annat s.

rättspraxis NJA 1930 86, 1931 B 154, 1936 106, 1320 19491945 B ochs.s.
693 FFR 1957 264.samts. s.

vissa fall skadestånd utgått förI har också arbetsinkornstförlustresa, av
tidsspillan i omhändertagandeoch samband med dödsboet och ombe-av

FFR1950 218,sörjande begravningen se 1951 183 1954och 341;av s. s. s.
försäkringspraxis ii lämnas sådana fall ersättning för inkomstförlust under

avsnitttio 1994, Lech,högst dagar se IFU, 6.1; 1973, 235. Däremots.
inte inkomstförlust vid begravnings-deltagandeersätts eller förtraktamente

gudstjänsten jfr NJA 1982 668.s.

3.3.3 Förlust underhållav

J Skadeståndsberättigade

Skadestånd för till efterlevandeförlust underhåll i handutgår första somav
enligt lag, enligt familjerättens till underhålldvs. hade denregler, rätt av
avlidne. innebärDet till efterlevande make iskadestånd kan utgåatt
äktenskapet eller tidigare till avlidnes barn eller styvbamäktenskap och den

eller motsvarande.
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Underhållsskyldigheten mellan makar regleras i äktenskapsbalken. Makarna
förefter sin förmåga, bidra till det underhåll behövsskall, och attsomvar en

§. Efteroch personliga behov skall tillgodoses 6 kap. lderas gemensamma
sin försörjningäktenskapsskillnad varje make enligt huvudregeln försvarar

finnsövergångstid och, det§ första stycket. Under6 kap. 7 omen
skilsmässan docklängre tid efter har makesynnerliga skäl, underäven enen
underhållsbidragtill sitt underhåll till den andrabidragbehöver rätt avsom

övrigaskäligt till dennes förmåga ochefter vad med hänsynmaken ärsom
tredje styckena.omständigheter 6 kap. 7 § andra och

i föräldrabalken.underhällsskyldighet barn reglerasFöräldrars gentemot
Underhållsskyldigheten gälleradoptivbarn 4 kap. 8 §.Med bam ävenavses

makens barn dendvs. endast den andraockså styvbarn,gentemot som
Även under-sambovaraktigt bor tillsammans med.underhållsskyldige ären

underhållsskyldigedenandra sambons barnhållsskyldig dengentemot som
barn tillsammansockså harvaraktigt tillsammans med, sambomabor egnaom

4 §.7 kap.
skäligtefter vadför underhåll barnetFöräldrarna skall ärsomsvara

ekonomiska förmåga.samladeoch föräldrarnastill barnets behovmed hänsyn
inkomsterbarnetsunderhâllsskyldigheten bestäms skall hänsynNär tas egna

stycket.kap. l § förstatill sociala förmåner 7tillgångar barnetsoch samt
iGâr barnetfyller 18 år.i princip barnetUnderhållsskyldigheten upphör när

19 årfylltinnan barnettidpunkt återupptas skolgångenvid ellerdennaskolan
tillpågår, dock längstskolgångenunderhållsskyldiga så längeföräldrarnaär

§ stycket.fyllt 21 år 7 kap. l andrabarnetdess att
ochunderhållsberättigat barninte vårdnadenförälder harEn ettomsom

sin under-fullgöramed barnet skallvaraktigt bor tillsammanshellerinte
gällertill Detsammaunderhållsbidrag barnet.betalahållsskyldighet attgenom

varaktigt borvårdnad barnharförälderför ett somomgemensamsomen
under-kap. 2 §. Sådanaandra föräldern 7med endast dentillsammans

§. kompletterassärskilda regler 7 kap. 3 Dessaenligthållsbidrag bestäms av
Socialstyrelsen.utfärdasberäkningenriktlinjer för avsom

skaderegleringspraxisiunderhåll lämnastill barn för förlustSkadestånd av
sannolikt18 år. Det hängerhar fylltregelmässigt till dess barnet sammanatt

grundskolan. I fall dåutbildning eftersigungdomarde flestamed ägnaratt
pågårgrundutbildning eller kansådanafaktiska förhållanden ärbarnets att

längsttill skadestånd dockutsträcksefter l8-ârsåldernpågå rättenävenantas
föräldrabalken.§ andra stycketår jfr 7 kap. 1fyllt 21till barnet hardess att

utgå till andraocksåunderhåll kanför förlustSkadestånd somav
avlidneunderhåll dentillinte enligt lag hadevisserligen rätt som varmenav

Skadeståndsambor.I första handförsörjning.denneför sinberoende avsesav
barn bordåfall,i andrai fråga ocksåemellertid komma vuxetkan ettt.ex.

beroendealltjämtanledning ärellerforäldrahemmet ochikvar avannanenav
till släktingarutgårunderhållfall dåförsörjning. Andra är utanföräldrarnas
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någon familjerättslig underhållspliktatt såsomföreligger, far- ochnär mor-
föräldrar underhåller barnbarn har förlorat sina föräldrar, syskonnärsom
underhåller syskon grund sjukdom eller invaliditetett annat ärsom av ur
stånd Ävenförsörja sig själv eller barnatt underhåller sina föräldrar.när
fosterbarnsförhållanden försörjning grund långvarigt tjänste-samt ettav
förhållande hör till denna kategori se SOU 1973:51 283 och 1975:12s. prop.

157 f..s.
En förutsättning för till skadeståndrätt för förlust underhåll denär attav

efterlevande har gått miste underhåll utgick vid tiden för dödsfalletom som
eller skulle ha utgått inom framtid. Om familjerättslignära under-en en
hållsskyldighet visserligen förelåg den underhållsskyldige olika skälmen av
inte fullgjorde sin skyldighet inteoch heller kan ha gjort idet framtiden,antas
kan skadestånd inte förutgå mistat underhåll. tillRätt underhåll föreligger
dock, den underhållsskyldiges underlåtenhet hade sin grund i ekonomiskom
oförmåga övergående eller dödsfallet inträffat innan åtgärdernaturav om
hunnit vidtas för utkråva underhåll SOUse 1973:51att 283 ochs. prop.
1975:12 157. Detsamma gäller den avlidne före dödsfallet förklarats. om att
han skulle underhålla sina föräldrar och det med tillhänsynt.ex. omständighe-

antagligt han ocksåär skulle ha gjort det inteterna han avlidit jfratt NJAom
1961 584. Ytterligare exempel år och kvinna någons. att en man utanen
ömsesidig försörjning sammanbor och väntar barn tillsammans vid den
tidpunkt då dödas och avsikt tydligen har varitparternasmannen att mannen
skulle försörja familjen medan barnet litet se 1975:12 158.var prop. s.

Det måste alltså klarläggas situationenhur antagligen skulle ha utvecklats
inte dödsfallet hade inträffat. krävsDet underhåll skulle ha kommitattom att
tämligenutgå jfrefter dödsfallet NJA 1961 584. Det får intesnart hellers.
fråga försörjningssituation tillfällig karaktär, för-vara om en utanav mera

sörjningen måste ha varit varaktig 284se SOU 1973:51 och 1975: 12s. prop.
158. l praxis så fallet, avlidne och den efterlevandedens. anses vara om

hade barn tillsarmnans, samboendethar två-tre år eller frånskildaom varat om
makar har flyttat ihop igen se Bengtsson 1985, 197.m.fl., s.

Det underhåll har gått förlorat dödsfallet behöver inte hasom genom
bestått i fullständig försörjning den efterlevande. Det räcker med denen attav
avlidne har bidragit till den efterlevandes underhåll. Helt obetydliga bidrag
skall dock inte beaktas. Bidraget behöver inte ha utgjort direkt ekonomiskt
bistånd i form kontanter e.d. kan i denha bestått efterlevande harav utan att
tillhört det hushåll den avlidne tillsammanseller medsom ensam annans-
försörjning -har stått för se SOU 1973:51 285 och 1975:12 158.s. prop. s.
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skadeståndslagen§ andra stycketi 5 kap. 2uttrycklig bestämmelseEnligt en
underhåll selikställt medihushållsarbete hemmetavlidnesvärdet denär av

285 f..1973:51SOU s.

omfattningSkadeståndets3.3.3.2

så denskall bestämmasunderhållför förlustskadeståndPrincipen attär att av
alltså såskallskadeståndetstandard.bibehållenefterlevande garanteras en

ha gestaltatantagligen skullesådana deförhållandenaåterspeglamöjligtlångt
ocksåemellertidinnebärinträffat. Detinte hade attdödsfalletsig, manom

underhålls-denbortfallsådantminskning ellertill sådanhänsynmåste avta
inte hadehaninträttskulle haförsörjningsförmåga ävenskyldiges omsom

1947jfr FFR157;1975:12286 ochSOU 1973:51sedödats s.prop.s.
298.s.

skäligomfattningi ärbara dendockunderhållFörlusten ersätts somav
bidra tillsjälvmöjligheterförmåga ochefterlevandestill den attmed hänsyn

delvis denföljerersåttningsrätteninskränkning iförsörjning. Dennasin av
detså långtskyldigskadelidandeden ärskadeståndsrättsliga grundsatsen attatt

övrigt påiDen byggeravsnitt 3.2.2. l.skadeföljdema semöjligt begränsaär
skadefall.vidöverkompenseradbliinte skallskadelidande ettdentanken att

skälighetsprövning harberoendeomfattning gjortsskadeståndetsAtt av en
avsnittjfrtredjeutgår tillersättningensamband mediockså manattsatts

medjämförelseförklaring lämnats ärYtterligare3.3.1. att ensomen
inträffat, underhadeintedödsfalletvarit,skulle hasådan densituationen om

Hellner,godtycklig sevansklig stundombli och rättmåsteförhållandenalla

301.1985, s.
förvärvsförnzåga.efterlevandestill denhänsynhand skallförstaI tas egen

denunderhållmistatdelendenfyller baraskadeståndet egnasomut av
standardsänkning kanefterlevandedeninte täcker. Omförsörjningen utan

ingetordandrafinns medarbetsinkomst,försörjningfå egenantas genom
121.1975:12175 och1973:51SOUskadestånd seför s.prop.s.utrymme

arbeteförsörjningefterlevandesställas den egetkanVilka krav genomsom
rådandedetliksomutbildning e.d.,hälsotillstånd,ålder,hansberor av

make kanefterlevandeEnomständigheter.liknandeocharbetsmarknadslåget
förvärvsli-igådödsfalletanledningmedsin situation att utändrafå genomav

hadeintedödsfalletgjort dethainte skullekanskemaken omatttrotsvet,
sigbefinnerinte krävasdetDäremot kaninträffat. att sompersonerunga
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under utbildning skall skaffa sig förvärvsarbete tidigare denän avlidneom
forsörjaren hade levat se SOU 1973:51 286 och 1975:12 158 f..s. prop. s.

Även försörjning från den avlidne skallän beaktas vidannan person
skadeståndets bestämmande. Normalt räknar dock inte med eventuellaman
möjligheter till ökning sådant underhåll. När skadestånd bestäms tillav
efterlevande barn skall alltså inte beakta den överlevande föräldernman att
eventuellt kan öka sin underhållsprestation. Däremot medför försörjning som
efterlevande make får omgifte i regel till skadeståndrättengenom upphöratt
se SOU 1973:51 175 och 1975:12 159. Vidare beaktass. underhållprop. s.

barn till den avlidnes sambo kansom från sin biologiske förälderantas se
RFS B:5 1988:5.

I skälig omfattning hänsyn vidare till efierlevandestas förmögenhet.en
Nonnalt beaktas dock endast avkastningen betydande förmögenhets-av mera
tillgångar jfr SOU 1973:51 287 och 1975:12 159. Vid be-s. prop. s.
räkningen avkastning från kapital drar i försäkringspraxisav tvåman av
gånger basbeloppet for skadeåret idvs. dagsläget 70 400 kr från kapitalet jfr
FFR 1958 314 och 1960 327.s. s.

Vid skadeståndets bestämmande slutligen hänsyn till försäkringsför-tas
måner utgår med anledning dödsfallet. I förstam.m. som hand skall sådanaav
förmåner i 5 kap. 3 § skadeståndslagensom avräknas.avses Men för-även
måner inte avräknas enligt den bestämmelsen skall beaktassom i skälig om-
fattning. Det gäller bl.a. kapitalersättning från olycksfallsförsäkring och
ersättning från livförsäkring kollektivän tjänstepensionsförsäkring.annan
Mera betydande sådanabelopp skall beaktas skönsmässigt. Enligt förarbetena
se SOU 1973:51 288 och 1975:12 159; jfr FFR 1959s. 236 börprop. s. s.

normalt kunna bortse från måttliga beloppman till några 10 000-talsupp
kronor i 1974 års penningvärde, vilket penningvärdei dagens motsvarar

80 000 kr.ca

Att i förarbetena talar endast kapitalersättrting,man dvs. engångs-om
ersättning, och inte periodisk ersättning från privata olycksfallsför-om
säkringar hänger med periodisk ersättning detta slagsamman skulleatt av
redan med stöd 5 kap. 3 § skadeståndslagen avräknas fullt enligtav ut
Skadeståndskommitténs förslag se SOU 1973:51 213 och i skäligs.
omfattning enligt propositionsförslaget 1975:12se 126 f.. Vidprop. s.
riksdagsbehandlingen emellertid denna avräkningsmöjlighettogs bort se LU
1975:16 33. Något uttalande gjordes därvid inte hur sådans. ersättningom
skall beaktas vid tillämpningen 5 kap. 2 § skadeståndslagen.av
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skadeståndsla-§enligt 5 kap. 4fastställsunderhållförlustSkadestånd för av
jämtelivräntaellerengångsbeloppellerlivräntai form somsomavgen

vadhänvisas tillersättningsform kanBeträffande valetengångsbelopp. somav
gällerdetbestämmelsenmotsvarande när3.2.3.1 denavsnittisagts om

inkomstförlust.framtidaförskadestånd
tjänst seinkomstbeskattasunderhållförlustSkadestånd för avsomav

kommunalskattelag.i 1928 årsoch gd32 § 1 mom.

underhållsbehovefterlevandesUppskattningen3.3.3.3 av

praxis tillTrañkskadenämndensiunderhållsbehov bestämsefterlevandesDe
för-bedömning desamladefterfamiljeinkomstenviss avprocent enaven

praktikenidetEftersomskall beaktas.förutenligt vad nämntshållanden som
nämndenharförhållandenekonomiskafamiljsutredasig svårtvisat att en

tilli förarbetenastödharschablonregler. Dessavissatillämpatlängesedan
286.1973:51SOUsepersonskaderegler1975 års s.

50-60underhållsbehovet procentmakarefterlevande motsvara avFör anses
barnpensionuppbärbarnfinns flerasamtidigtOm detfamiljeinkomsten. som
efterlevandedenuppskattasunderhåll,förlustderasväl täckerän avsom mer

Frånfamiljeinkomsten.40-50tilloftaunderhållsbehov procentmakens av
falletenskildai detförhållandenautgångspunkter görsdessa avsteg, om
efter-denfamiljeinkomstlågmycketmedför attSålundadet.påkallar en

vidmedannormalt,högre änkonsumtionsandel bestämss.k.levande makens
måni denkonsumtionsandel bestämslägrefamiljeinkomstermycket höga en

skallefterlevandeden garanterasprincipen enstriderinte attdetta mot
skötselförhjälpbehovmedförtdödsfalletHar avstandard.bibehållen av
60till änunderhållsbehovet procentbarnpassning e.d., bestämsfastighet, mer
den lägsta65minstalltidskadeståndet utgör procentfamiljeinkomsten. avav

motsvarade1994årFörför makar.pensionstillskottinklusivepensionsnivån
år.000 kr57detta perca

normalfalletiunderhållsbehovetårligadetbarnefterlevandeFör anses
beloppet,till dubblaavlidit ochförälder hardå000 krtill 18uppgå en

efterbestämtsbelopp haravlidit. Dessaföräldrarna har enbådadå36 000 kr,
kostar.barnmyckethurgjortTrafikskadenämnden ettutredning omsom

fritidlek,skor,kläder,levnadskostnaderdelsbeaktats mat,Därvid har som
förbrukningsvaror,förhushållskostnadernaidel t.ex.hygien, dels barnetsoch

delshemförsäkring,ochTV-licens,tidning,radio,TV,husgeråd,möbler,
fick-delsbarntillsynskostnader,delsbostadskostnad,belöpandepå barnet

fritidssysselsättning.och kostsammaresemestertransporter,pengar,
tillmed hänsynbarnpåståsskaderegleringenunder ettdet attOm

ochunderhållbehovsärskiltekonomi hargoda stortföräldrarnas avett
angivnadekanskadeärendet,iutredningenstödvinnerpåståendet av
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nonnalbeloppen höjas. Det sker dock möjligensällan, beroende påytterst att
barn vilkas föräldrar har mycket höga inkomster generellt tillerkännssett en
hög barnpension vid förälders dödsfall. Normalbeloppen kan vidareen höjas,

barn andra skäl leverett underom förhållanden avvikerav från detsom
normala, då barnet handikappatt.ex. är därföroch har särskiltett stort
underhållsbehov eller då barnet har specialbegåvning främjatsen som genom

ekonomiska ellerstora personliga insatser föräldrarna. Normalbeloppenav
kan å andra sidan också sänkas, den avlidne före dödsfalletom utgett
underhållsbidrag med lägre belopp; endast förlusten detta bidrag då.ersättsav
Har den avlidne huvudöver inte fullgjort någon underhållsskyldighettaget

barnet, utgår inget skadeståndgentemot alls för förlust underhåll.av

3.4 Verkan den skadelidandes dödav

Sedan fordran skadestånd har betalts, ingår deten utbetalda beloppet i den
skadelidandes förmögenhet och kan vid dennes död påärvas sättsamma som
andra tillgångar i dödsboet. Det gäller sig skadeståndet ekonomiskvare avser
eller ideell skada.

Även innan fordran skadestånd för ekonomisk skada haren betalts är
utgångspunkten fordringen vid den skadelidandesatt död i och för sig utgör

Ärförmögenhetstillgång i dennes dödsbo fordringen inteen då slutligt
fastställd, faller den dock bort till den del den tiden efter dödsfallet;avser
någon ekonomisk förlust uppkommer inte för denna tid. I denna situation

det alltsåär bara skadestånd tidenför fram till dödsfallet går påöversom
arvingarna se SOU 1973:51 279 och 1975:12 156. I gengäld kans. prop. s.
den skadelidandes efterlevande tillrätt skadestånd enligt 5 kap. 2 §en egen
skadeståndslagen för förlust underhåll avsnitt 3.3.3.seav

Beträffande obetald fordran förskadestånd ideell skada gäller denen
utgångspunkten. En sådanmotsatta fordran i principfaller bort vid den skade-

lidandes död såvittäven den tiden dessförinnan. Endast fordranavser om en
avseende denna tid har fastställts före dödsfallet dom dockgenom en som-
inte behöver ha vunnit laga kraft vid tidpunktdenna eller genom en-
överenskommelse mellan skadevållaren och den skadelidande, går fordringen
över på dennes arvingar.

Det finns flertal äldre rättsfall beträffande frågaett denna se bl.a. NJA 1900
218, 1909 369, 1910 s.619, 1915 s.90, 1916 s.571, 1917 s.339,s. 1927s.
360, 1933 416, 1935 B 242, 1941 507 593, 1946och 529s. och 1948s. s. s.
16; jfr AD 1964 28 och 1976 87. Dessa rättsfall svårtolkades. är ochnr nr
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1916.årförerättsfallensärskiltgällermotsägelsefulla. Detdelarvissai
förklarasrättsfalldessa attnågramellan mandiskrepansen avMöjligen kan av

ochpersonskadamedsambandiskadaideellförersättningolika påsett
rättsfallenFörståelsenfall.i andrakränkninglidande avförersättning

denverkanbetraktathafall kani del avvidareförsvåras att enmanav
skadaideellersättning förtillgäller som endet rättendödskadelidandes när

också frånjfrmateriell frågainteochdödsboetförtalerättfråga som enom
13:62. Im.fl.Gullnässidanå andra128;1956, s.Hassler,tid ses.senare

ärrättslägetenighetemellertid att numeraråderlitteraturenjuridiska omden
Hörstadiusstycke seföregåendebeskrivits ihardetuppfatta sätt somatt

144,1951,Hakulinen,171,1943TlRi s.Wiberg54,1935SvJTi s.s.
232, Lech,1972,50, Karlgren,1962i SvJTLech59, s.1952,Grönfors, s.s.

Hellner,146 och1985,Ekelöf,286 ff.,1977,Ekstedt,183, s.1973, s.s.
1972:885.42,1972:7342,1963:331950:16 44,SOUjfr295;1985, s.s.s.
1975:1292 och1974:97122,1972:5561973:51 s.52 och samt s.prop.s.s.

156.s.

fastställtsskall haskadaideellförskadeståndfordranskadelidandesdenAtt
dåi fallinnebär,i livetskadelidandemedan deninstansförstafall i varvarjei
ärhögre rättavlider,därefteroch han attinstansi lägreogillastalanhans

sigföri ochtalandennaskadestånd varävennågotdömaförhindrad omutatt
intehögre rättkaninstans,i lägrebifallitsdelvistalanhansOch harbefogad.

utdömdadetsänkatalanskadevållarenspådäremothöjalägei detta -men-
dentillerkäntsersättningförut somgäller, attVidare antytts,beloppet. som

för lyteskadeståndt.ex.efter domentidenförinstansi lägreskadelidande
nedavlider, sättassedanhanlevnadstid kan,återståendehansför omoch men

416,1933NJAseförkortatslevnadstid s.hanstillmed hänsyni högre atträtt
507.1941och242B1935 s.

likställsskadelidandeoch denskadevållarenmellanöverenskommelseMed
förersättningskadevållarenåtagande att utgesärskiltutfästelsebindande av

medtillräckligtintedocktordeDet593.1941 varaNJAskada seideell s.
vissinomdenbindande bara enaccepterasslutgiltigtblirutfästelse omsomen

avliderfallsådantiskadelidandedenOm ett287.1977,Ekstedt,jfrtid s.
lämnatharhansedaneller orenanbud endettaharhan accepteratinnan

ordandramedmåsteDetbort.ersättning fallatilltorde hans rättaccept,
skadevållaren.åtagandebindandeomedelbart avföreligga ett

Läkemedelsskadenämnden att en-enansåg1993:3B:8RFSrättsfalletI
läkemedelsförsäkringförKonsortietbeloppvisstgångsersättning som

pågåttdöd överdennesefterhadeskadelidandeHIV-smittaderbjudit en
formiersättning ettgodtagit avskadelidande,den somarvingarna atttrots

ersättningenförutsättningunder attskeddedettatillagtengångsbelopp, att
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uppgick till högre beloppett än det erbjudna, varefter han avlidit innan
Konsortiet hunnit ställning till hansta Nämnden motiverade sitt ställ-svar.
ningstagande med det förelåg bindandeatt utfästelse från Konsortiets sidaen
och den skadelidande inteatt kunde ha avstått från det erbjudna beloppetanses
for den händelse Konsortiet inte skulle godkänna hans tillägg, i synnerhet som
detta tillägg med all sannolikhet grundade sig missförstånd vilkenett om
ersättning han hade till.rätt Det får nämndenantas Konsortietatt ansett att
också borde ha förstått detta.

Frågan vilken verkan den skadelidandes död bör ha på tillrätten skadestånd
för ideell skada har tidigare diskuterats lagstiftaren vid några tillfällen.av
Redan år 1946 uttalade riksdagen den svårutredda frågan iatt vad mån
målsägandens kunderätt gå över på efterlevande borde till prövningtas upp
se 1LU 1946:33 8. En sådan prövning gjordes sedermeras. Skade-av
ståndskommittén, somi betänkandet SOU 1963:33 Skadestånd I framhöll att
den regel ersättning för ekonomiskänom skadaannat utbildats i svensksom
rättspraxis inte tillfredsställande i de vanliga fallvar då det frågaär om
ersättning i anledning kroppsskada. Denna ståndpunkt motiveradesav på
följande se bet.sätt 42 f.:s.

l alla fall, då den skadade utgått från saken skulle reglerasatt frivillig-
hetens förhandlingarnaväg framskridit tillmen uppgörelse, går deen
efterlevande förlustiga lyftarätten ersättningatt för sveda och värk.t.ex.
Målsägandens kan avsiktligt dragamotpart tiden för vinnaut fördel,att en

den skadade hinner avlida skadorna. Harom saken gått tillav rättegång, detär
tillfyllest, dom varigenom talan bifalles,att meddelas i första instans. Skulle
domen i första instans gå målsäganden och dödsfallet inträffa innanemot,

instansandra dömt i saken, kan ersättning för icke ekonomisk skada
därefter utdömas, även talan finnes ha varit grundad. Principenom kan sägas

sedan det fallitatt domvara, för ickeersättning ekonomisk skada,en som ger
den skall ändras enbart därför målsäganden avlidit innan domen vunnitatt
laga kraft. Konsekvensen får väl instans uppskattatattanses vara, om en
ersättningen i fråga till visst belopp, högre instans kan höja väl nedsättamen
det. Rätten till ersättning blir i dessa fall beroende processuella till-av
falligheter.

Att finna alla synpunkter tilltalande lösning hithörandeen ur spörsmålav
knappastär möjligt. Kommittén emellertid, den nuvarande ordningenanser att

illa till nutida förhållanden, särskiltpassar tillmed hänsyn så många ersätt-att
ningar för personskador regleras under hand försäkringsbolagen, framförav
allt trañkskador. Det kan, någon dålig avsikt föreliggerutan frånatt bolagens
sida, draga långt på tiden innanut uppgörelse träffas, framför allt innan
ersättning för sveda och värk och för kvarstående lidande bestäms. Under
tiden löpandeersätts kostnader, förlust inkomst o.d., sakennär klar.av anses

så sällan avlider den skadelidande innan slutreglering skett.ännu Ibland
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ideelltslagsnågotfrivilligt till de närmastedåförsäkringsbolagenutger
skäl.ömmandepákallatdetskadestånd, avansesom

anknötuppnåddes,ordningbättreansågSkadeständskommittén manomatt en
någonellerskadeståndsskyldigedenhos somframställtshadekravtill att

medtill lagförslagi sittkommitténhärmedenlighetIdenne.företrädde tog
innehåll rättenbestämmelse attinskadeståndbestämmelser avallmänna enom

skadeståndsbe-denförfaller,skadaekonomiskför änersättning omtill annat
bestämmelseDenna8.bet.framställts seinnan kravavliderrättigade s.

ilidandepersonligtersättning förocksåtillämpaskommitténenligtskulle
ofredande,vidsåsomkroppsskada,tillfogatsnågonfall näränandra

speladockförklaradesersättningar endylikt; dessaochärekränkning
ersättningtillbetydelse rättennärmindrevarför detroll,underordnad var av
ersättningintedäremotavsågBestämmelsenbevarad.skullefalli dessa anses

denmäni vadfråganlagstiftning;särskildenligtutgårskadaideellför som
ikommittén prövasenligtfickområdendessaanalogttillämpasskulle

44.bet.serättstillämpningen s.
dettatillstyrktes153 f.1972:5seremissbehandlingen s.Under prop.

Försäkringsin-hovrätter,JK,bl.a.erinran trelämnadesellerforslag utan av
GötahovrättYtterligareTCO.ochadvokatsamfund enSverigesspektionen,

tillfredsställandeinterättslägetrådandedetunderströk varhovrätt attsom-
väcktdödsinföreskadelidandedenfordrasbordei stället attdetansåg att-

remiss-Treskadestånd.utfårättegångiyrkande attframställteller omtalan .
ochRiksförbundFörsäkringsbolagsSvenskatingsrätt,Stockholmsinstanser

ideellförskadeståndtillavstyrkte rättenföreningen attFörsäkringsjuridiska
ståndpunktför dennaskälväsentligt varEttutvidgades.efterlevandetillskada

förskadelidandedengottgörafrämstersättningen attmedändamåletatt -
Ettavlidit.denne annatsedantillgodoseskundeinteobehagochlidande -

rättighetenstillmed hänsyndetgickåberopades attutargument som
bestämmabordesjälvskadelidande omendast den sompersonliga natur var
skadan.ideelladenförbegärasskulleersättningbeloppvilketmedoch

för dennaskälSomdel.i dennaintegenomfördesKommittéförslaget
178 f.;1972:5seföljandedepartementschefen s.anförde prop.ståndpunkt

riksdagsbehandlingen:efterföljandedenunderinteberördesfrågan

ordningennuvarandedenkommittén,medi likhet attjagdelFör anseregen
svårtdocktordeDetproblemet. varalösningtillfredsställandeinte avutgör en

fråganregleringDenordning.godtagbar avsynpunkterallafrånñmiaatt en
likhetiMan kaninvändningar.frånfriinteföreslagit gårkommittén harsom
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med flera remissinstanser starkt ifrågasätta berättigadedet i de efterlevan-att
des utvidgasrätt i den omfattning förslaget förutsätter. Det i varje fallårsom
tveksamt, bör sträcka sig längre i Danmarkom än och Norge,man där de
efterlevandes i dettarätt hänseende i princip beroendeär den avlidneav om
själv hade väckt talan vid domstol. Men med sådanäven ordning liksomen -med den lösning kommittén har föreslagit kansom avgörandet bli beroende-

tillfälligheter. Med kommitténsav förslag riskerarrena vidare tvister,man
huruvida krav har framställts eller huruvida väckta anspråk verkligen skall

ersättning for ideell skada. Ianses detavse avseendet kan befaras, förslagetatt
leder till osäkerhetstillståndett undgår med den nuvarandesom man
ordningen. Det råder således uppenbara svårigheter finna oantastligtatt en
lösning och vitt skilda meningar vad bör gälla i förevarande avseende.om som
Det kan under dessa förhållanden ifrågasättas, tiden är förom mogen en
legislativ reglering frågan. Det föreligger knappast heller någotav trängande
behov ändring. Jag har därför för fråganav en verkanstannat denatt om av
skadeståndsberättigadcs död i fråga tillrätten ersättning för ideell skadaom
inte bör lagregleras i detta sammanhang.

Skadeståndskomrnittén återkom inte till denna fråga i sitt fortsatta ut-
redningsarbete. Under remissbehandlingen kommitténs betänkande SOUav
1973:51 Skadestånd V kritiserade Sveriges advokatsamfund gällande rätts-
praxis och ansåg till ersättningrätten för ideellatt skada borde övergå den
skadelidandes dödsbo i falläven då denne avlidit innan ersättningsfrågan
hunnit regleras se 1975:12 83. Föredragande statsrådet förklaradeprop. s.
sig emellertid inte beredd i det sammanhangetatt överväga några förändringar

gällande i dettarätt hänseende se 1975:12av 156; frågan berördesprop. s.
inte heller denna gång under den fortsatta riksdagsbehandlingen.

Därefter har frågan aktualiserats först våra direktiv se avsnitt 2.1.genom

3.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

3.5. 1 Personskada

3.5.1.1 Allmänt

Som i avsnittnämnts 3.1 psykiska besvär personskada deanses ärsom om
medicinskt påvisbara. Allmänna kånsloyttringar normal följdärsom en av en
skadeståndsgrundande handling, såsom naturlig vrede, rädsla, ochoro sorg,
hör däremot inte hit. Att besvären skall medicinskt påvisbarutgöra effekten

skillnadär vad gäller beträffande fysiskamot besvär;en som rent som
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följdtillupplevelse smärtasubjektivsådanocksåräknaskroppsskada somen
konstaterasinte kansmärtannågons ävenpåverkanfysisk omperson,enav

försig beläggföri ochdock inte attfinnsexpertis. Detmedicinskobjektivt av
skadorvidbesvärpsykiska änvidbeviskrav avgällaskulle strängaredet ett

74.1992,Nygaard,delnorskför rättsjfr däremotfysiskt slag s.
ocksåhändelsevisschockverkanibeståkanbesvär menPsykiska enav

i sinkanposttraumatiskaDetraumatiskaefterföljande neurosernai neuroser.
fysisk skadaellersådanhändelsensjälva somföljd av ensomavtur vara en

falleti detkanbesvärenpsykiskaDeskadelidande. senaredendärvid tillfogats
sjukligellerskall förvärrasskadanförsjuklig enavattutgöras t.ex. oroav

ersättningsneuroser,s.k.skadanersättning förtill semöjlighetenvidfixering

3.6.2.4.avsnitt
tillpsykiska besvärerkäntssedan längeharskadeståndsrätt attsvenskI

1937NJApersonskada se t.ex.skadafysisk ärföljd att somanseav en
skadanfysiskadengäller620. Det även1939och2231938277, oms.s.s.

psykiskadedockskadeståndtill är attförutsättning för rättlindrig. Enär
fysiskadenföljdpåräkneligdesådana utgörtill sin avärbesvären att ennatur

skadan.
medsambandnågontillfogats enbesvär utanpsykiskaOckså som

betraktasupplevelse,obehaglig somvid numerasåsomkroppsskada, en
1973:51SOUjfr20;1975:12och5761972:5personskada se s.s.prop.

NJArättsfalletförstklarlades120. Detoch351977:36 genom31 samt s.s.
Hellner,8 och2011972,Karlgren,31, not1963:33SOUjfr781971 s.s.s.

sigskadestånd görbetalaskyldighetenibegränsningarOlika att50.1976, s.
flerafinns detalltFramförstyrka.varierandemedgällandeemellertid här

dethänvisning tillmed attskadestånd har vägratspårättspraxisiexempel att
varitinteskadeståndsrättsvenskinomgällerkausalitetadekvatpåkrav som

skadandragiinnebärkrav att68; detta1985, storaHellner,jfruppfyllt s.
haomständigheterföreliggandeallakännedommedförskall ompersonen

skadegörandedetföljdtypiskmåni vissberäknelig och avframstått som en
5.5.1.3-5.5.1.4.avsnittvidarebeteendet se

upplevelseskräckfylldellerH03.5.1.2 annan

skade-ellerhotföljdtillpsykiska besvär ett annantillfogasDen avsom
torde hasjälv rätthonomsig direktriktarhandling motståndsgrundande som
skadelidandedendettagäller närfalllbesvär.dessaskadestånd för varttill
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därvid har för risk drabbasutsatts allvarlig personskadaatt eller i övrigtav
har försatts i skräckfylld situation se NJA 1937 B 1014en och 1971 78.s.

NJA 1971 78. En bilförare i anslutningutvecklade tills. trafikolyckaen en
psykogen depression, Högsta domstolen framhöll bilföraren befunnit sig iatt

uppenbar fara vid olyckan och händelseförloppeten måste ha inneburitatt en
chockartad och skräckfylld upplevelse för honom. Depressionen ansågs ha
stått i så direkt och nära samband med olyckan den vållat den inteatt som
kunde undgå skyldighet ersättning för inkomstförlustatt utge tillm.m.
bilföraren.

3.5.1.3 Bevittnande någon dödats eller skadats allvarligtattav

l 1971 års rättsfall hade bilförarens föräldrar, följt medsom som passagerare,
skadats så svårt vid trafikolyckan de avlidit dag. För skadestånds-att samma
skyldigheten ansågs det sakna betydelse i vilken grad föräldrarnas död hade
medverkat till bilförarens depression. Det emellertidär osäkert skadeståndom
skulle ha utgått för det fall denna depression hade utlöstsatt enbart av
föräldrarnas död jfr Högsta domstolens uttalande med hänvisningar i
rättsfallen NJA 1993 41 loch och Hellner i SvJT 1993 451 vid l.s. nots.

I försäkringsbolagens skaderegleringspraxis 1971 års rättsfall hasynes
varit vägledande på så skadeståndsätt för psykiskatt chockutgetts som
tillfogats någon vilken bevittnat nära anhörig dödatsatt en genom en
skadestândsgrundande handling se Svenska Försäkringsbolags Riksförbunds

iyttrande rättsfallet NJA 1979 620. Av de avgöranden redovisas is. som
avsnitt 3.5.1.4 kan den slutsatsen dras även underdomstolarna ochatt Brotts-
skadenämnden har tagit rättsfallet till intäkt för motsvarande praxisen
åtminstone i fall då någon bevittnat anhörig dödats eller skadatsnäraatt en
allvarligt våldsbrott.ettgenom

VBelägg saknas däremot för ersättning skulle kunna utgå till någonatt som
chockats andra anhörigaän dödas eller skadasatt nära allvarligtav ävense

det skett våldsbrott.om ettgenom

Åsynen3.5.1.4 någon dödats eller skadats allvarligtav som

l underdomstolarnas och Brottsskadenämndens praxis finns exempel att
ersättning har lämnats till den sedan anhörig dödats eller skadatsnärasom, en
allvarligt våldsbrott, tillfogats chock han efteråt kommitett närgenom straxen
till skadeplatsen och den döde eller skadade.sett
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butiks-Sedan12:DT 25.1976,september13dendom enSvea hovrätt, nr
butiksrån,medi sambandskottskadalivshotande etttillfogatsföreståndare en

och sågskadeplatsentillkomhonpsykisk chock närhustrudrabbades hans av
ambulans.tillkalladtillbårbärassin ut enman

ansåghovrätten,fastställdes attdeli dennadomTingsrätten, avvars
med brottetsambanddirektochi såståttskador hade närapsykiskahustruns

henne.skadeståndsskyldighetundgå motinte kundegärningsmannenatt
förinkomstförlust,ochkostnaderförförutomskadestånd,tillerkändesHustrun

000 kr.yrkade lmedvärkochsveda

kvinna3166. EnDB991,juli Iden 5domBlekinge,ochSkåneHovrätten över
till dödsmisshandlatsdottersedan hennes avpsykiska besvärtillfogades

kornhonNärbrottstillfallet.vidinte hemmaKvinnansambo.moderns var
honupptäcktekvällen attSentlåg ochdotternhontroddehem sov.att
läkareochambulansNärlivlös.ochblåiskall,sinlåg i sång,flickan, varsom

tiddenundersambonsigvisadedöd. Detflickan attkonstateradeskom att var
hänsynslösmycketförflickanhadefrån hemmetvarit borta utsatt enkvinnan
uppsåthafthadehanstyrkas attintekundeDäremot attmisshandel.råoch
för hasambonmisstankar attriktatstidigare mothadeDetflickan.döda

Kvinnanläkarutlåtande.efteravfärdatsde hade ettflickan,misshandlat men
ledbrottstillfalletefterLångtchocktillstând.imed brottetsambandi ettkom

frånsambonfriadeuppgiftenlitathadehonförskuldkänslor somhon attav
Kvinnansjälvmordstankar.gångerflerahademisshandel ochmisstanke om

000 kr.70medkränkningochbesvärpsykiskaförskadeståndtillerkändes

kvinnaEn1891987.BP1987,november11denbeslutBronsskadendnznden,
dödatshadetvååriga dottersinsåghonchockpsykisk somnärdrabbades av

medumgängesrätttillerkäntsviljakvinnanshadeFadernsin far. motav
Vid etti närvarodock person.skulle utövas annanUmgänget avdottern.

ochhemoch dotternsi modernsskedde gemensammadåtillfälle, umgänget
Hemterapeutentill döds.fadern dotternlcnivstackhemterapeut,i närvaro enav

komModernmodern.efterringdepolisochambulanstillkallade samt
därsjukhuset,tillambulanseni manmedföljdeHonhem.omedelbart

avlidit.hadebarnetkonstaterade att
konfliktdengrundgärningen somansågBrottsskadenärnnden avatt -

och denmed dotternumgängesrättenrörandefadernochmodernrått mellan
medsambandiskadaskunnaskulledotternförkäntmodernrädsla attsom

modernriktad samtävenmån motnågoniutövande varumgängets -
O00 kr.20medvärkochsvedaförersättningtillerkände henne

allvarligadärefterochchockdrabbadeskvinna avEn1990:4.B57RFS av en
far.derasdödatshadetvå barnhennesfann avhonproblem närpsykiska att

blivitmakeoch henneskvinnan osams.hadedagkvällenTidigare samma
sadeochgolvetvigselring attsinslängdekvinnaniresulteradeGrälet att

När honhemmet.honlämnade senareDäreftermellan dem.slutdet var
ochlivlösaliggandebarnhittade derasl-lonhemma.intemakenåterkom var
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kalla i Detsäng. visade sig hennes hade demen make under den tidatt strypt
hon hade varit borta från hemmet.

Enligt Brottsskadenämnden fick föreliggadet så direkt och näraettanses
samband mellan den chock kvinnan hade fått och mordet pá hennes barn att
ersättning kunde utgå för hennes psykiska skador, hänföra tillattsom var
personskada i skadeståndsrättslig mening. Akuttiden uppgick till två år, och
den medicinska invaliditeten uppskattades till fem Brottsskadenämn-procent.
den bestämde ersättning för sveda och värk till 25 000 kr och ersättning för
bestående till 10 000 kr.men

RFS B:7 1991 :4. En drabbades psykisk chock då han kom hem ochman av
fann hans sjuttonåriga dotter blivitatt våldtagen och därefter bakbunden
sådant honsätt skulle hon hade sig.att Gärningenstrypas rört hadeom
förövats tidigare under dagen tagit sig i familjens villaav fören man som

stjäla.att
Hovrätten utdömde skadeståndtill fadern för psykiska och olägenhetermen

med 20 000 kr. Brottsskadenämnden, fann ersättningsbarattsom en per-
sonskada förelåg, tillerkände fadern ersättning för sveda och värk med samma
belopp.

Såvitt känt finns inte något avgörande innebär ersättning har lämnatsattsom
till någon chockats anhörignära dödats elleratt skadatssom av se en som
allvarligt skadestândsgrundande handling våldsbrott.genom änen annan ett

Stockholm tingsrätt, dom den 16 oktober 1992, DT 1000. En H, yrkademan,
skadestånd N, för psykiskt lidande, sedan denne vådaskju-av en grannes son,

H:s hustru så allvarligt hon åsamkats hundraprocentigatt invaliditet. Hen
gjorde gällande han till följd därav tillfogats psykisk invaliditetatt en upp-
gående till 20 och yrkade ersättning med 130 000 kr,procent 40 000 krvarav
for bestående 90 foroch 000 kr olägenheter i övrigt. Tingsrätten lämnademen
H:s skadeståndsyrkande bifall med följande motivering:utan

Det ostridigt iär målet H påträffade sin hustruskadade först flera timmaratt
efter olyckan och han då inte visste hade inträffatvadatt hanattsom men

hon hade ramlat och slagitantog sig. bakgfundatt Redan härav finnermot
tingsrätten det inte föreligger sådant direkt ochatt sambandnära mellanett
olyckan och H:s skada N kan förpliktas skadestånd till H.att utge

l yttrande den 30 september 1987, Dnr 1987, gjorde230 Ansvarsnämnden
bedömning.samma

Det finns inte heller belägg for skadeståndskulle kunna utgå i fall då någonatt
andra anhörigaän nära dödats eller skadats allvarligt sigsett som vare

våldsbrott eller någon skadeståndsgrundande handling.ettgenom genom annan
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skadeståndstalanväcktekvinnlig busspassagerare mot318. En1960FFR s.
tvåvid åsynenpsykisk chockhon drabbatsbusschaufför, sedan avav enen

ogilladeUnderrättenbussen.blivit påkördakvinnorskadadesvårt avsom
kraftigtonormaltmotiveringen honmedskadeståndstalan reageratkvinnans att

upplevelsenochnervchockhennessamband mellanupplevelsen ochinfor att
domfastställde underrättensSvea hovrätt samtsaknades. somdärför angav

för vadinomlågdrabbat henneden chock somskäl ramenoavsettatt, somom
förelåg sådantintefalliupplevelse, detdylikvidnormaltkunde vartenanses

förande bussenvidvårdslöshetoch denskadamellan hennes somsamband av
bifallavilleskiljaktig ochEn ledamotbusschauffören till last.liggakunde var

skadeståndstalan.kvinnans

allvarligtskadatsellerdödatsnågonUnderrättelse3.5.1.5 attom

psykiska besvärtillfogatsdensvenskilänge rätt avansågsDet att som
allvarligtskadatselleranhörig dödats genom ennäraunderrättelsen att enom

besvär,för dessaersättningtillinte hadehandling rättskadeståndsgrundande
6201979NJAseellervåldsbrottutgjorthandlingsig denna s.ettvare

beträffande1831951FFRoch1933 B 292NJAdråpbeträffande s.samt
trafikolycksfall.

reaktivochbesvärpsykiskadrabbadeskvinna620. En en1979NJA avs.
Högstahade dräpts.hennesunderrättadeshon attnär moromneuros

vistats påhadedråpet förövatskvinnantill när annanhänvisadedomstolen att
gärningsman-direkt beröraskommitavseendeinte i någotalltsåoch att avort

fåtthonsedanförstuppståtti ställethadedepressionHenneshandling.nens
enligtkundeförhållandenangivnaVidbortgång.modernsunderrättelse om

haintereaktivaochpsykiska besvärkvinnans ansesdomstolen neurosHögsta
åläggaskundedennehandlinggärningsmannensmedsamband atthaft sådant

sjukdom.hennesanledningmedkvinnanskadeståndsskyldighet avgentemot

domstolenHögstaändradeoch1993 41 lNJApleniavgörandenaGenom s.
följdtillnågontillfogatspsykiska besvärgäller avdetpraxis närdenna som

dödad.uppsåtligenblivitanhörignäraatt en

sedan hanvåldtäkt,ochmordför bl.a.dömdesEn411993 grovNJA mans.
hadeFlickansjuttonårig flicka.dödatdäreftervåldtagit ochhadeförst en

l3-årigochFöräldrarna syster,hemmet.ridturförsvunnit under nära enen
skeddeDetefter henne.i sökandetdeltogflickan,medtillsammansboddesom

Debegåtts.hadebrottetdärplatserdei närhetenochtidveckasunder aven
flickan. Dehänthadevadredafickinnan deovisshetianhöriga levde som

sig,visadeDetläkare.uppsökanödgadesochpsykiskstarkupplevde pressen
grundPåbestialiskt sätt.påmördatshade avhonåterfanns, ettflickannär att
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flickans vanställda utseende hindrades anhöriga frånde henne. Detatt se
hade rått mycket och förhållandeett nära mellan föräldrarna,gott ochsystern
den mördade flickan. Gärningsmannen hade till familjeförhållandenakänt och
umgåtts i familjen.

Tingsrätten och hovrätten tillerkände och föräldrarna och systernvar en av
till den dödade flickan skadestånd för psykiska besvär med yrkade 25 000 kr.
Som skäl för denna bedömning anförde hovrätten:

En tänkbar tolkning 1979 års fall skadeståndsansvarär, tredjeav att gentemot
i fall slag förutsätter den skadelidande varitavsettman närvarandeav nu att

vid den händelse föranlett de psykiska besvärensom
En begränsning skadeståndsskyldigheten till fall där den avlidnesav

anhöriga befunnit sig på brottsplatsen vid tiden för brottet innefattar enligt
hovrättens mening alltför avgränsningsnäv de fall där till ersättningrätten av
bör kunna komma i fråga. Inte minst det gällernär våldsbrott blirgrova

de efterlevandes möjligheter vända sig gärningsmannenannars att mot
beroende tillfälligheter. Vad särskilt gäller sexualbrott torde detav rena grova
inte höra till vanligheten någon hörande till nämnda personkategoriatt
befinner sig just brottsplatsen i anslutning till brottet. Från rättspolitisk
synpunkt det otillfredsställandeockså ersättningsrätt lättare skallsynes att en
kunna för handen vid trafikolycka, möjlighetdär till kom-anses t.ex.vara en
pensation försäkringsvägen står vidöppen, än våldsbrott, därett grovt mot-
svarande möjlighet ofta saknas och där de efterlevande drabbas särskilt hårt.

Frågan inställer sig då möjligtdet påär rimligt sätt deavgränsaattom ett
situationer där ersättningsrätt bör godtas beträffande depression till följden av
underrättelse våldsbrott begånget anhörig. En förstaett grovt näraom mot en
förutsättning bör gälla brottets svårhet: ochgrövre upprörandemer
brottsligheten sig, desto börstörre förter medgeutrymmet attvara en er-
sättningsrätt. För det andra bör uppenbarligen finnas tidssambandnäraett
mellan brottet och den tidpunkt då tredje fick kännedom detta. Attmannen om
detta samband måste innebära brottsplatsennärvaro kan dock av nyss
berörda inteorsak krävas. För tredjedet bör fordras någon form anknyt-av
ning till brottsplatsen. En sådan dock inte innefattaanknytning torde böra ett
krav tredje tillstånd eftermålsäganden i skadat brottet. Ettatt settmannen
sådant krav skulle nämligen innebära från ersättningsrätt uteslötatt man
följder de allra bestialiska offret förintats eller gjortsbrotten därmestav
omöjligt längre identifiera. För fjärde tillmätasdet det betydelseböratt om
gärningsmannen haft särskild avlidnesanknytning till den anhöriga, t.ex.
familje- eller vänskapssamband.

Högsta domstolen fastställde hovrättens följandedomslut med motivering:

Ett döma skadeståndtill har fåttden psykiska besvärargument mot att ut som
till följd närstående har dödats skulle kunna den vedertagnaattav en vara
principen i svensk skadarätt indirekt träffarendast skadelidandeatt som en -
s.k. tredjemarisskada inte Denna princip emellertid sitthar väsentligaersätts.-
tillämpningsområde i sådana fall tredje drabbas allmän förmögen-när man av



1995:33SOU136 förhållandenNuvarande

1988 62NJAskada jfrlidit fysisknågontill följdhetsskäda s.att annan enav
Halvar Lech,226,uppl.5SkadeståndsrättHjalmar Karlgren, s.samt

340 och1969i SvJTHellner166, JanpersonskadaSkadeersättning för s.s.
sigprincipen iintef.. Ivart fall kan188i SvJT 1984ConradiErland ansess.

personskada.tillfogatsharskadestånd till denhindra som
föreligga adekvatskalldetskadeståndsrätten ärinomgrundsatsEn att

skadestånd skallförskadainträffadhandling ochkausalitet mellan attenen
oväntadealltförkausalitet förhindrasadekvatGenom kravetutgå. attkunna

rättsfalli 1979 årsDomskälenskadeverkningar ersätts. geroch avlägsna
drabbasnågonuppfylltprincip inte näriadekvanskravet äruttryck för avatt

Tillanhörigs död.underrättelsevidpsykiska besvärandrachock och om en
lågdetåberopamöjligen kommakunde attresultat attgenommansamma
jfrslagdettaskadorskyddsändamål ersättaskadeståndsregelnsutanför att av

172.56 och4 uppl.Skadeståndsrätt,Hellner,Jan s.
sådant synsättupprätthållaskälfinnsemellertid det ettFrågan attär om

isåsomNärrättsfall.1979 årsiuttryckkommit tillhar person,ensom
psykiska besvärhandling,uppsåtlig ärmål, har dödatsförevarande engenom

billighetsskälskadeföljd. Starkanärliggandetypisk ochnärståendedehos en
harbesvärsådanavisasutgå detskall kunnaskadestånd attförtalar omatt

dödsfallet ellerbevittnatinte harnärståendedegällerDettauppstått. även om
förflutitdet harochbrottsplatsen äveni närhetenellervistatsi övrigt omav

inträffade.detunderrättelsefåttde hartid innanviss omen
intarättspraxisianledningfinns detanfördatill det enattMed hänsyn

närståendeförmöjligheternabeträffandehittillshållningrestriktiv änmindre
hurdiskuterasemellertidkanDetpsykiska besvär.sinaförersättningfåatt

Frågaskadeståndsmöjligheterna.vidgagällerdetgåbör närlångt attman
vidinte baradömaskunnanärstående börskadestånd till utuppstår bl.a. om

ellervårdslöshetorsakatshardödsfalletocksådödande näruppsåtligt avutan
gällerfrågaEnskadeståndsskyldighet.grundakanhandlande annanannat som

tillfogatsharnågonskadestånd närfå ävenkunnanärstående börhuruvida
till döden.har lettintepersonskada som

skadeståndsmöjligheternadiskuteradeutvidgning delångtgåendeEn av nu
praktiskprincipiell ochbåde attnaturövervägandenså ingåendeförutsätter av

också förutredsfrågorHithörandelagstiftaren.bör ankommalämpligende
Även skadestånddocklagstiftning bör1988:76.Dir.närvarande se utan ny

följdtillpsykiska besvärdrabbatsdååtminstone i fallutgåkunna avpersonen
dödad.uppsåtligenblivitnärståendeatt enav

sveda ochförutgåskulleskadeståndalltsåansågdomstolenHögsta att
fannanhöriga ochdetillfogatspsykiska besväranledning demedvärk somav
ochförskadeståndetuppskattaförstödbesvär varutredningen dessa attgeom

000 kr.25dömthovrättentill beloppdet ut,dem somen av

flickalitenhan berövatsedanmord,dömdes förII. En1993 41 enNJA mans.
påtillfälletvidochvårdnadmodernsunderstod varFlickan, somlivet. som

faderndärgrannskapetimed kamratlekagått förhadesin far,besök hos en
Haneftermiddagen.sig underinte hördehonanade närFadernbodde. avoro
denhoshemmahenneoch söktegrannskapetitill olikaringde personer
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dit han trodde flickan hadegranne gått för leka. Men ingen hadeatt sett
flickan. Senare kvällen dag anmälde han till polisen flickansamma att var
försvunnen. Först dagen därpå hittades hon död. Senare undermorgonen
eftermiddagen identifierade fadern henne rättsläkarstationen.på Pâ grund av
chocktillstånd fick han under två veckor omedelbart efter brottstillfälletca
vårdas psykiatrisk klinik. Gämingsmannen visade sig den medvara granne,

dotter flickan brukade leka.vars
Tingsrätten, dom fastställdes hovrätten, uttalade sistnämndavars av att

omständighet fick innebära det fanns tillräcklig anknytninganses att mellanen
gärningsmannen och flickans föräldrar tillerkände och demsamt var en av
skadestånd för psykiska besvär med yrkade 50 000 kr.

Högsta domstolen ansåg, liksom i det förra fallet, skadestånd skulleatt
utgå för sveda och värk med anledning de psykiska besvär tillfogatsav som
föräldrarna fann inte utredningen dessa besvärmen stöd förom attge
uppskatta skadeståndet för och dem till högre belopp 25 000 kr.änvar en av

Efter 1993 års rättsfall har ersättning för psykiska besvär vid underrättelsen
närstående blivit uppsåtligenatt dödad lämnatsom i flertalen avgörandenett

underdomstolarna Brottsskadenämndenav ochsamt Ansvarsnämnden.av Ett
exempel följandeär dom vidarese de avgöranden redovisas i avsnittsom
3.5.1.6.

Hovrätten för Västra Sverige, dom den 1 juni 1993, DT 32. En T,man,
drabbades bestående psykisk skada och total oförmåga arbetaav hannäratt
underrättades hans R, blivithade dödadatt sin make, A.om Dennemor, av
hade kväll R befunnit sig inär bastu blockerat dörren tillen bastun, såen att
hon inte kunnat sig och därefter höjtta ut, i bastun tilltemperaturen maximala
110 grader Celsius. Det medförde R avliditatt de brännskadornattsamma av
hon erhållit.

Utredningen i målet utvisade b1.a. följande: Kontakten mellan R och T
hade vant mycket bra. Under sistade månaderna före sin död hade R ringt till
T och beklagat sig över den hon för A. Detta föranleddeterror Tutsattes av

förmedla kontaktatt mellan R och kvinnojouren. Det meningen Ten attvar
skulle besöka R den dag hon mördades diskuteraför äktenskapsskillnadatt
mellan henne och A, flyttadesmötet fram initiativdag på R. T blevmen en av
orolig for hennes säkerhet, hon lugnade Närhonom. han sedan fickmen veta

R hade dödats Aatt dag skulle drabbadesäga hanmötetav samma som rum,
psykisk chock och fick till följd härav läggas in påav psykiatrisk klinik.en

Han hade aldrig tidigare haft psykiska besvär.
Tingsrätten lämnade yrkande T ersättning för psykisk skadaett av utanom

bifall anförde bl.a.:samt

När R berövades livet vistades T Han har således inte i någotort.annan
avseende kommit direkt beröras Azs handling. Hans psykiskaatt besvär harav
i stället uppstått först sedan han fått underrättelse Rzs bortgång. Avom
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bedömningenvidåterhållsammavaritdomstolarna avframgårrättspraxis att
620 och1979NJAoch781971jfr NJAskadoraktuell s.måleti s.typ av
chockenpsykiskadenochgärningenmellankausalitetadekvatpåkravetatt

uppstått förstbesvär,psykiskasåledesharhögt. Det somställts ansetts atthar
haftintebortgång,närståendesdenunderrättelseerhållitanhörigedennär om

skade-åläggaskangärningsmannengärningenmedsambandsådant att
inteAkanhäravbakgrundMotanhörige.denståndsskyldighet gentemot

besvär.hansanledningmedTskadeståndsskyldighet avgentemotåläggas

psykiskaförskadeståndTtillerkändeochdomtingsrättensändradeHovrätten
motivering:följandemedbesvär

slagit fasträttsfall]1993 årsdomstolenhar HögstadomtingsrättensEfter
tillbesvärpsykiskadrabbatsdåutgå i fallskadestånd kan avpersonenatt

dödad.uppsåtligenblivitnärståendeföljd enav
förvärkochsvedasåväl samtersättning förtillerkännasdärmedskallT

intesina besvärförebringatT harutredning gerDen omochlyte sommen.
vitsordade,Adetbelopp äntill högreskadeståndetuppskatta avförstöd att

kr.000100

orsakatspsykiska besvärdedet avframgår är somrättsfallårs1993 attAv
våldsbrottdödatsanhörig har somettnära genomunderrättelsen att enom

falli vägratAnsvarsnämnden etthärmed haröverensstämmelseIersätts.
sådanföretidensig tillhänförde enpsykiska besvärförersättning som

underrättelse
.

yngling24-årigEn771994.1994, Dnrmaj19yttrande denAnsvarsnämnden,
kroppHansmördad.därefterkidnappad ochColombiaiunderblev resaen

yrkadeFöräldrarnamånader.i sjusaknadvarithansedanåterfamis ca
fannNämnden attpsykiska besvär.följdtillvärkochsvedaförersättning av
hänförabesvärpsykiska attsådanatillfogats varvisserligen somföräldrarna

deinnantidpunktentillhänföraskundebesvärdessapersonskadatill attmen
devisatintesåledes attföräldrarnadöd ochbeskedet attfick sonensom

död.underrättelsenanledning sonensibesvär ompsykiskadrabbats avav
utgå.inteförhållandendessaunderersättning kundeNågon

dågällabörvadhålliträttsfall öppet1993 årsi somhardomstolenHögsta
anhörignäraunderrättelsenvid attpsykiska besvär enomtillfogatsnågon

uppsåtligtinnefattatintehandlingskadestándsgmndande somdödats genom en
dennadåi fallutdömtsskadeståndpraxis harunderdornstolarnasIdödande.

uppsåtligtmedlikställavarit ettdenvårdslös attvarit såhandling har attgrovt
fall.sådanaiersättninglämnatBrottsskadenämnden harOcksåhandlande.

utvidgningsådanuttalat avfalli attAnsvarsnämnden enhar ettDäremot
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skadeståndsansvaret i förhållande till 1993 rättsfallårs bör lösas genom
lagstiftning och inte enskilda ställningstaganden i det praktiskagenom
skaderegleringsarbetet.

Svea hovrätt, dom den 14 maj 1993, DB 78. En C, dömdes förman, grov
misshandel och vållande till död, sedan berövathanannans en annan man,
livet med kniv tilldela denne hugg i buken.att Var ochgenom för-ett en av
äldrarna och två syskon till L yrkade skadestånd C med 25 000 kr förav
psykiska besvär tillfogats dem till följd dödsfallet. Tingsrätten ogilladesom av
de anhörigas skadeståndstalan med följande motivering:

Såsom tingsrätten funnit har L avlidit på grund vållande och inteovan av
grund uppsåtligt dödande. Vid denna prövning kan bakgrund Högstaav mot av
domstolens bedömning 1993 års rättsfall] skadestånd för sveda och värk till
de anhöriga inte utgå, och yrkandena skall därför i denna del lämnas utan
bifall.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom i denna del och skäl:angav som

L har avlidit till följd den misshandel C har honom.utövatav grova motsom
Ett fall med sådant vållande tillett död måste för denen annan persons
enskilde i skadeståndsfrâgan skilja sig föga från uppsåtligt dödande.anses ett
Åklagaren har också framställt alternativa yrkanden för dråpom ansvar
respektive misshandel och vållande till död. Målet har alltså igrov annans
domstolarna båda dessa alternativa brott. Med hänsynavsett härtill finner
hovrätten den utvidgning skadeståndsskyldigheten tillatt anhöriga tillnäraav
den avlidne, bifall till yrkanden skulle innebära,kunna inteettsom är av
sådan skadestånd inte skulle kunna utgå. Tvistart råder inteatt beloppensom
storlek. Skadestånd skall följaktligen utgå med yrkade belopp.

RFS B:7 1993:11. En dömdes for misshandel och vållandeman, grov grovt
till död, sedan han berövat kvinna, livet. Två L:s barn yrkadeannans en av
skadestånd E för bl.a. lidande med 50 OOO tillkr dem förav samtenvar av
läkarkostnader. Tingsrätten ogillade anhörigas skadeståndstalande med
motiveringen omständigheterna inte sådana någon ersättningatt förattvar
psykiskt lidande hos de efterlevande eller för läkare och medicin till någon av
dem kunde utgå i målet.

Brottsskadenärrmden tillerkände de båda brottsskadeersättningbarnen för
bl.a. sveda och värk med vardera 25 OOOkr. Nämnden anförde följande skäl
för sitt ställningstagande:

L har avlidit till följd det uppsâtliga och mycket allvarliga våld riktatsav som
henne. Brottet har rubricerats misshandelmot och vållande tillgrovtsom grov

död. Tingsrätten har därvid uttalat misshandeln varit livsfarligannans ochatt
skett med hänsynslöshet L:s död orsakats synnerligenstor samt att genom

oaktsamhet. Ehuru tingsrätten inte funnit Ezs uppsåt omfattat L:s död,grov att
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uppsåtligtmedskadeståndsrâttsligt falletBrottsskadenämndenlikställer
utgå.personskada kanpåvisbarersättning förfinnerochdödande att

Enligt1861994.1994, Dnrnovember25yttrande denAnsvarsnämnden,
blivittillnärståendetillinte utgåskadeståndborde somnämnden personen

Nämndendödsfallet.tillvållandeochmisshandeldödad grovtgrovgenom
följandeställningstagande på sätt:motiverade detta

sakliga skäl föranförassigi och förmeningAnsvarsnämndensenligtDet kan
såsomutgåskall kunna när,avlidentillnärståendetillskadestånd personenatt

till denhar lettmisshandelförövaduppsåtligenfall,förevarandei groven
ibrister detgrundpåendastgärningsmannendödmisshandlades avmen

endastdråpmord ellerförtill utaninte kan fällasrekvisitetsubjektiva ansvar
skadeståndsan-utvidgningsådanFrågandöd.tillvållande avfor om enannans

avseendeproblemkomplex,del störreemellertid endast ettutgör en avsvaret
avlidentillnärståendetillskadeståndi månvad personellerspörsmålet enom
handlandevårdslöstframkallatsdödsfallet avutgåskall kunna när genom

prin-denenlighet mediemellertid,börproblemHithörandeperson.annan
lagstiftningsvägenlösasuttalat,domstolen harHögstauppfattningcipiella som

tordeskadaideellutredningenpågåendeDensammanhang.ioch omett nu
lagstiftningsarbeteframtidaeventuelltEttproblem.behandla dessakomma att

böravseendeföreslå i dettakommautredningen kanvadgrundval attpå av
skaderegle-praktiskai detställningstagandenenskildaföregripasinte genom

ringsarbetet.

besvärpsykiskaförersättning lämnatsexempel på somfåfinnsDet att
dödatsanhörignäraunderrättelsen envid genomnågon atttillfogats enom

tilllegat gränsenpå dettainte sätthandlingskadeståndsgrundande som
dödande.uppsåtligt

dömdes förB,424. EnDB1991,septemberden 18domGävle tingsrätt, man,
köratolvårigesintillåtithansedan attdöd, entillvållande sonbl.a. annans

hadeBzsdöd.flickaslitenorsakatdärigenomcrossmotorcykel och sons.k. en
syskonoch hennesflickasignärmadedå han40-50 km,motorcykeln ikön en
påkördblevochi vägbananplötsligtFlickanvid utstod vägrenen. sprangsom

uppenbarligenhanförfarit oaktsamtha attansågsmotorcykeln. B genomav
körapojkentillåtithanvarit därha attkundeinsett barnenmåste ha att

medorsakssambandi sådantbedömdes stå sam-Oaktsamhetenmotorcykeln.
ansågsBdöd.flickansförundgåinte kundemanstötningen B ansvaratt

för detföräldrarflickansskadeståndsskyldigockså gentemotdärigenom
föräldrarna,ochVarbortgång.dottems somåsamkatsde avlidande engenom

skadeståndtillerkändes000 kr,40medlidandepsykisktförskadeståndyrkat
000 kr.med 20

död,tillvållanderattfylleri ochdömdes för annansEn1993:1. grovtRH man
oaktsamhettillståndalkoholpåverkatitrafikolycka genomvidsedan han en
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vållat bl.a. flickorstvå död. Båda till den flickanföräldrarna yrkadeena
ersättning för lidande. Också fadern flickantill andraden yrkade sådan
ersättning, liksom ersättning for läkarkostnader. Tingsrätten, dom i dennavars
del fastställdes hovrätten den 5 ogillade1992, skadeståndsyrkandenaav mars
med följande motivering:

Frågan efterlevandes till ersättning psykiskt lidanderätt för och utgifterom
for läkarbesök i anslutning härtill ireglerad lag. I förekommandeärm.m.
rättsfall har restriktiv hållning intagits. Sålunda har ersättning utgivits viden
vissa mycket brott också vid trafikbrott efterlevandedär varitgrova men
närvarande vid själva olyckan. Någon generell för efterlevande tillrätt er-
sättning ifrågavarande slag föreligger Omständigheternaalltså i dettaav nu
fall sådana ersättningär ändock skall utgå.att

Trafikskadenämnden, yttrande den 17 maj 1994, 6431994.Dnr En flicka
avled sedan hon fotgängare påkörts bil. Föraren bilen dömdessom av en av
för bl.a. vållande till död. Föräldrarna och tillsyskon flickanettannans
begärde ersättning från trañkförsäkringen 000 tillmed 25 kr ochvar en av
dem för det lidande tillfogats dem till följd flickans bortgång.som av
Trafikskadenämnden ansåg de anhöriga inte tillhade ersättning ochrättatt
motiverade denna ståndpunkt följande sätt:

Nämnden har förståelse för krav ersättning för psykiska ibesvär fallatt
det förevarande kan framstå befogade. Samtidigt kan det emellertidsom som

konstateras skadeståndsmöjlighet grundval de omständigheteratt en av som
väsentligföreligger i skulle principielltärendet innebära utvidgningsetten av

skadeståndspraxis sigså den förhåller efter HDzs dom 1993 årssom
rättsfalll. En sådan utvidgning förutsätter framhålls i domen ingåendesåsom

i olikaöverväganden avseenden de bör ankomma lagstiftaren.påatt
Nämnden finner sålunda nuvarande lagstiftning och praxis inteatt ger

förgrund nämnden föreslå ersättning från trafikförsäkringen enligt de iatt
ärendet framställda kraven.

Bronsojfermyndigheten, beslut den 1994, BPA 2766-27628 71 994.september
Sedan kvinna avlidit vid i källarförråd,brand anlagts begärdeetten en som
hennes make och dotter brottsskadeersättning sveda och värkför makensamt
dessutom för inkomstförlust. Deras bifalllämnades med följandebegäran utan
motivering:

Högsta domstolen har i [1993 skadeståndårs rättsfall] funnit kan utgå iatt
fall då drabbats tillpsykiska följd närståendebesvär atten person av av en
dödats uppsåtligt brott. Brottet mordbrand kräver dock integenom att
gärningsmannen haft uppsåt varför detta kan hadöda skettatt annan av
oaktsamhet. Någon brottsskadeersättning därför inte utgå för svedakan och
värk inkomstförlust.och
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ersättning lämnatsharinnebäravgörandenågotfinns inte hellerDet attsom
anhörigvetskapen närapsykiska besvärtillfogatsfall då någoni attom enav

skadestândsgrundandeuppsåtlig ellerallvarligtskadats annanengenom
eftertroligen788 gäller äveni SvJT 1993Enligthandling. Bengtsson s. -

skadestånd.tillhär inte hartredje rätthuvudregelnårs rättsfall-1993 att man

yrkadeofredande,sexuelltför6-åriga flickor,Två1991:47.RFS A utsattssom
psykisktdrabbatsövrigtfamiljen iförflickandenskadestånd, avattena

flickan förandraoch dentilltänkt attinställtochlidande semesterresaen
medtillsammansförarbetstillfällenberäknadeavstått från atthennes varamor

dessaansågTingsrättenarbetsinkomst.gått miste attdärförochhenne om
ochförflickornamed det brottsambanddirekt utsattsanspråk hade somett

ersättningsanspräkenemellertidogilladeHovrättenanspråken.därförbiföll
motivering:följandemed

psykiskadrabbastredjeellermålsägandeAnhörig till avsommanannan
skadeståndtillharföljd brottettill rättekonomisk förlustellerbesvär gör av

skadatredje ärochbrottetmellansambandetfall däri vissa avendast mans
l70 och4 uppl.Skadeståndsrätt,Hellner,kvalificerad se bl.a.särskilt s.art

Welamsontill LarsFestskriftConradi i620 och1979NJAff.,271 s.s.
ifrågavarandei deskadeståndpáanspråkenfinnerHovrätten110. nuatts.

kandemed brottensambandha sådant attkanhänseendena anses
bifallas.

till394. En1994, dnrden 21yttrandeLakemedelsskadenämnden, mormars
ersättning förbegärdeHIV-virus,medsmittatspojke X,blödarsjuk somen

åberopadeframtiden. HoniATP-förlusteventuellinkomstbortfall samteget
kommitmed årenhonfamiljen,helahade drabbatsituationsvära attatt sonens

intehonrisk fannssjukskriven,periodvis varit attochallt attmå sämreatt
direktdrabbatssålundahonochi heltidsarbete avkvarorkakom attatt vara

följande:uttaladeLäkemedelsskadenämndensjukdom.sonens

lagstiftning haristödskadeståndsmöjligheten genomutvidgningEn utanav
uppsåtligt dödande.fallomfattakommiträttsfall]1993 årsdomHD:s att av

familjhansX ochi vilkensituationden svåraförståelse förfullharNämnden
inte sådanaemellertidärendet atti ärOmständigheternasig.befinner

Påskall lämnas.ersättningförtill stödåberopaskani HDavgörandet att
visatsersättningsskyldighetförgrundinte helleroch dådettagrund annanav

utges.ersättning inte kannämndenfmner att

ellerunderrättelsenvidpsykiska besvärtillfogas omskullenågonOm
tordeallvarligtskadatsellerdödatsanhörigaandra näraänvetskapen attav

föreligga.inteskadeståndtillrätt
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5 1 6 Närstående. .

I 1993 års rättsfall, liksom i de ersättningfallandra där lämnats för psykiska
besvär till följd någon dödats allvarligt,eller har varitskadats det frågaattav

närstående till denne. Av 1993 års framgårrättsfall föräldrar, liksomom att
underåriga samboende syskon, hör till kategori. Vilkadenna i övrigtsom
räknas dit dock osäkert.är

Termen närstående eller liknande förekommeruttryck på flera iställen
lagstiftningen. Någon generell definition detta begrepp finns inte. Följandeav
lagar innehåller dock uppräkning vilka där:en av som avses

4 kan. 13 §2 36och kap. 3 § rättegångsbalken: den med giftärpartsom
eller varit gift eller i eller nedstigandeär släktskaprätt eller svågerlagupp-
eller syskon eller i det svågerlag,är denär eller varit gift med denäratt ene
andres syskon, eller liknande närstående,sätt är part

8 kap. 13 § första stycket brottsbalken: den inte tillfälligtendastsom
sammanbodde gärningsmannen,med liksom make, iden ellerär rättsom upp-
nedstigande släktskap eller svågerlag, syskon, svåger eller svägerska eller
någon liknandepå närstående till gärningsmannen,sätt ärannan som

punkt 14 trettonde stycket i anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen:
föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling eller avkornlings make,
syskon eller syskons make eller avkomling varmed också styvbarn ochavses-
fosterbarn dödsbo vari den skattskyldige eller någon nämndasamt av-

delägare,ärpersoner
4 kap. 3 § konkurslagen: giftden medär gäldenären eller syskonärsom

släkting ieller eller nedstigande led tillrätt gäldenären eller besvågradärupp-
honom i nedstigandemed eller led ellerrätt så den gift medärattupp- ene
andresden syskon den sätt står gäldenären personligtsamt annatsom

särskilt nära.

Frågan vilka i egenskap berättigade tillkannärståendesom anses varaav
skadestånd för psykiska besvär rättsfall i bl.a.har 1993 årsefter prövats
följande avgöranden.

Stockholms tingsrätt, dom den 25 865. En dömdes förmaj 1993, DB man,
mord, sedan han berövat far ochlivet. L:s hanssyster samten annan man,
sambo och hennes tioårige föryrkade skadestånd sveda och värk medson

Ö25 000 kr till och Tingsrätten förpliktade skadestånd medatt utgevar en.
yrkade belopp anförde:samt

Såsom Högsta domstolen funnit i psykiska[1993 års rättsfall] besvär hosär
anhöriga till typiskdödats uppsåtlig handling ochen person som engenom en
närliggande skadeföljd. I detta skadestånd yrkats L:s sambo, farmål har av
och också för tioåriga med vilken L sarnmanlevtsambonssyster, rnen nu son,
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Tingsrättenfadersgestalt.varitvilkenår och för hanfem attunder anseren
psykiskti formsveda och värkersättning förberättigade tillsamtliga är av

belopp.och vitsordadeyrkandelidande med

En U,DB 2044.1993,20 decemberdom dentingsrätt,Stockholms man,
GzsochG, livet. Vartkvinna,sedan han berövatfor mord, ettdömdes aven

skadestånd för bl.a.yrkadeZ och ML:s barn R,dotterbl.a.bam, samten
skadeståndförpliktade UTingsrättenmed 40 000 kr.värk utgesveda och att
000 kr och25medGzs barntill ochvärksveda ochför bl.a. ettvart av

tingsrätten:skäl anförde000 kr. Sommed 10barnbarn

1988.respektive19851983,föddatill L. DeU ochM barn ärR, Z och är
mormodernföljd förlustentillpsykiska besvärbarnensberättatL har avavom

bevisningSomfar.deraslivetinsikt hon bragtsderasoch egenatt avomom
ungdoms-ochfrån barn-läkarintygåberopatsdel hari denna även ett

stått sinbarnbarnenframgårutredningenmottagning. Avpsykiatriska att
hänt ochvadvid sigillatagit mycketdeochmycket nära somavattmormor

desålunda klarlagtsmålet harkrisreaktioner. I treattsvåradrabbats av
hänförapsykiska besvär ärpåvisbaramedicinskt atttillfogatsbarnbarnen som

iingå denmening därförtingsrättensenligtDe börpersonskada.till anses
brottet.anledningiersättningtillberättigadenärstående ärkrets avsomav

dotterdot-Mannenssin bostad.livet iberövadesB:71993:4. EnRFS man,
sinbetraktatM hadetill honom.förhållandehaft myckethade näraM, ettter,

biologiskesinmedkontaktnågoninte hadehonsin far eftersommorfar som
sig, ochgiftZO-ársåldernitills honmorfarsinhoshade bott hemmaHonfar.

ihonombesökttelefonmed honomdagligen talat samthadehon nästan per
grundchock påpsykiskdrabbadesi veckan. Hongångallmänhet avav enen
tillbaka.tidigare haft komhonvissa psykiska besvärvarvidhändelsen, som
psykiskapåvisbarasådanadrabbatsfann MBrottsskadenänmden att av
hänföradedödatsuppsåtligenmorfar atthennes attgrundbesvär varattav

medvärksveda ochersättning förtillerkände hennepersonskadatill samt
inteoch barnM:s makeBrottsskadenämndenansågDäremot att25 000 kr.
ochskadeståndtillgrundakunde rättdetavlidne såstått den nära att

brottsskadeersättning.tillföljaktligen inte heller

31051993. EnBPB1993,november29denBrottsskadenämnden, beslut
Hzs hustruH.sammanboende med togtidunderkvinna, L, man,enenvar

brottsskadeerättning förbegärdeLsig själv.ochdottermakarnaslivet av
övrigt.iolägenheterochochvärk, lyteochför svedakränkning mensamt

motivering:följandemedbifallbegäranlämnade LrsBrottsskadenämnden utan

berättigadhonflickan ärdödadetill denförhållandei sådant attinteL stod
upphovbrottet kunnatchockpsykiskaeventuellaersättning for den getill som

fåhellerintehonL kanriktatvaritinte harbrottettill. Eftersom mot
kränkning.lidandeersättning för genom
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Brottsskadenâmnden, beslut den 9 februari 1994, BPA 4311994. Två män
dömdes för mord respektive medhjälp till mord kvinna. Kvinnan ochav en
hennes hade haft nära och medsyster kontakt varandra. Systemtät yrkadeen
brottsskadeerättning för psykiska problem hon drabbats till följdsom av av
mordet.

Brottsskadenämnden lämnade begäran ersättning bifallsystems utanom
med motiveringen inte kunde ha stått den avlidnaatt såsystern näraanses att
det kunde grunda till skadeståndrätt och följaktligen inte heller till brottsska-
deersättning.

Brottsskadenâmnden, beslut den 13 april I 994, BPA 13141994. Sedan en
berövats livet dråp begärde hans A, brottsskadeersättningman genom syster,

för psykiska besvär tillfogats henne till följd broderns död.som av
Brottsskadenämnden fann A hade stått brodern så nära honatt att var

berättigad till skadestånd lämnade brottsskadeersättning för svedasamt och
värk med 25 000 kr.

Bronsskadenámnden, beslut den 18 maj 1994, BPA 17071994. En kvinna,
berövades livet i den lägenhet hon delade sinmed E, dennes hustrusom son,
och barn. E och hans hustru hittade B död i lägenhetenstre tvättrum denär
kom hem efter Det visade sig B till döds okänden attresa. strypts av en

hans hustru och deras barn begärde brottsskadeersättning förtreperson.
sveda och värk.

Brottsskadenämnden tillerkände E ersättning för sveda och värk med
25 000 kr. Däremot fann Brottsskadenämnden Ezs hustru och barn inteatt
kunde ha stått B så detnära kunde grunda till skadeståndatt rätt ochanses
följaktligen inte heller till brottsskadeersättning.

Brottsskadenamnden, beslut den Iöjuni 1994, BPA 2083-20851994. En man
dömdes för mord sedan han berövar livet. Någon skade-en annan man,
ståndstalan fördes inte i brottmålet. Två barn till liksom dennes fästmö,
och bror, T, begärde brottsskadeersättning för sveda och värk meden
25 000 kr.

Beträffande barnens begäran konstaterade Brottsskadenämnden någonatt
utredning medicinskt påvisbara anledningbesvär i morden deras farom av
inte fanns. Enligt nämnden fick idet emellertid detta fall uppenbart attanses
händelsen måste ha inneburit chockartad skräckfylldoch upplevelse fören
dem; de fick på grund därav tillfogats iha personskada formantas en av
psykiska besvär. Nämnden bestämde ersättningen för sveda och värk
beträffande varje barn till skäliga 25 O00 kr.

Fästmön B drabbades chock till följd mordet S och blev inlagdav en av
sjukhus. Efter sjukhusvistelse hon sjukskriven och behandlades regel-var

bundet for depression, ångest, aptitförlust.sömnsvårigheter och Brottsskade-
nämnden fann, med hänsyn till B och S giftahade planerat sigatt att samma
år S mördades, B fick ha stått S så hon berättigadnäraattsom attanses var
till skadestånd. Nämnden bestämdebrottsskadeersättningen för sveda och värk
till 25 000 kr.
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ochför hot,Hanbrottstillfället. ettvidnärvarande utsattesTBrodern var
kontaktade Thändelsenträffa. Efterhonomavlossades attskott utanmot
hamnade hanåravled halvtfarNär hansöppenvården.psykiatriska ett senare

kontaktregelbundenhadeHansjälvmordstankar.depression meddjupi en
hadeläkarintygEnligtbehandling.antidepressiv ettfickochläkaremed

fannBrottsskadenämndensjukdomsbild. attför TzsbetydelseSmordet stor
blivitbrodernföljdtillbesvärpsykiska attsådanadrabbatshade avT av

brotts-bestämdeNämndenskadestånd.tillberättigadhanmördad att var
000 kr.till 25värkochför svedaskadeersättningen

27651994. EnBPA1994,september28denbeslutBrottsoflermyndigheten,
Någonlivet.han berövatsedandråpför man,dömdes annanenman

bodde Jför brottettidpunktenVidbrottmålet.inte ifördesskadeståndstalan
till-begärde,brodernochModernbror.ochsinmedtillsammans enmor

hän-föremånadbarahemifrånflyttathademed ensyster somensammans
psykiska besvärför deskäligt beloppmed sombrottsskadeersättningdelsen,

död.Jzsföljdtilldemtillfogats av
brodernochmodern systernsåvälfann somBrottsoffermyndigheten att

be-dedödföljd Jtill attpsykiska besvär varsådanadrabbats av :shade av
000 förkrtill 25bestämdesvärk,sveda ochförersättningtillrättigade som

och en.var

24-årigEn851994.Dnr1994,oktober20yttrande denAnsvarsnämnden,
mördad.därefterochkidnappadColombiaiunderblevyngling, resaen

vidJmånader.sjuisaknadvarit varhansedanåterfannskropp caHans
hemför-ersättning frånbegärdeA,tvillingsyster,Hansgammal.24 årtillfället

medhennetillfogatsbesvärpsykiskaföröverfallsskydds.k. somsäkringens
död.brodernsanledning av

ochersättningtillberättigad somhon angavansågAnsvarsnämnden att var
följande:härförskäl

bottJochAtvillingssyskonenframgårärendetiutredningen attAv
ii skolagåttdeålder,20 års sammatillföräldrahemmet attitillsammans ca

bostäderskildaibottföräldrahemmetfrån menflyttathaefterdeklass, attatt
harAtillsammans.oftade semestratStockholmistadsdel attsamti samma

karnratkrets.haftuppgivit syskonenvidareärendet sammai att

bestämningnärmarenärstående använts utanbegreppetharlagarl några
uttryckligenligtharlagstiftningäldrevissinnebörd. Ibegreppetsav

ochisläktingar rättförutomhänförts, upp-närståendetillbestämmelse
begreppsbestämning kanDennasyskon.andrabland ävenled,nedstigande

skadeståndsrättsligaitillämpliganalogisktvidareintedock utan anses
sammanhang.

underfråganimeningarolikaframförtsharPersonskadenämndenInom
dentillämpningvidnärstående avbörsyskonbetingelservilka somanses

1993avgörandedomstolenHögstaitill uttryckkommiträttsgmndsats som
lagstiftninglösningsinfårfrågan genomavvaktanrättsfall]. I att -års
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möjligen grundval det utredningsförslag Kommittén ideell skadaav som om
lägga framväntas inom framtid ellernära utveckling ien genom en-

rättspraxis emellertid nämnden, det skulleävenanser att attom anses vuxna,
icke sammanboende syskon enligt vad skall gällande rättsom anses vara nu
inte generellt är närstående, det i finnsfall situationersett att anse vartsom
där dödad bror eller i ålder, inte haft elleren sedanpersons syster vuxen som

kortare eller längre tid fore dödsfallet upphört ha boendeen att gemensamt
med den avlidne, grund särskilda omständigheter bör i ersättningshänse-av
ende behandlas närstående och sålunda i princip berättigad tillsom vara
skadestånd för sådan personskada i form allvarliga psykiska besvärav som
han eller hon drabbats till följd dödsfallet.av av

I förevarande ärende föreligger enligt nämndens mening sådana särskilda
omständigheter. Nämnden fäster därvid vidavseende bl.a. den särskilt starka
känsla samhörighet och släktskap hos syskonen tvillingskapet kanav som

ha alstrat, den omständighetenantagas syskonen under lång följd åratt en av
från deras födelse också ha haft mycket relation, denära ävensynes atten
efter flyttningen från föräldrahemmet synbarligen upprätthållit kontaktnäraen

de vid tiden för J bortgång förhållandevissamt att ännu Nämnden:s var unga.
sålunda A med hänsyn till dessa förhållanden och omständigheternaattanser

i övrigt i ersättningshänseende är närstående tillatt anse som

Den psykiska insuffiens liditA och fär ha orsakatssom av som anses av
insikt brodern mördats enligt nämndens meningäratt såvunnen om av

allvarlig den hänföra tillär personskada.art att att
A under angivna förhållandenär berättigad till erhålla ersättning förnu att -

sveda och värk med anledning sina psykiska besvär. Ersättningen börav
skäligen bestämmas till belopp 25 000 kr.ett av

Brottsoffermyndigheten, beslut den 14 december 1994, BPA 36101994. En
dömdes för mord hansedan berövat E, livet. Ers brorsonman en annan man,

begärde brottsskadeersättning för sveda och värk under åberopande Eattav
varit för honom och de stått varandra oerhörtatt nära.som en pappa

Brottsoffermyndigheten lämnade bifalldenna begäran med den moti-utan
veringen brorsonen inte kunde avlidnestått den såatt ha detnära attanses
kunde grunda till skadeståndrätt inteföljaktligen heller tilloch brottsskade-
ersättning.

Brottsojfermyndigheten, beslut den 1994, BPA 36161994.14 december En
24-årig yngling blev under till Colombia kidnappad och därefteren resa
mördad. En begäran hans bror brottsskadeersättning för psykiskaav om
besvär lämnades bifall med motiveringen intedenne kunde hautan att anses
stått den avlidne så det tillnära kunde grunda skadestånd ochrättatt
följaktligen inte heller till brottsskadeersättning.
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Ersätzningsbelopp1 7
.

vidliksomhar,psykiska besvärersättningsgillatillfogats annanDen som
beloppmedinkomstförlustkostnader ochförtill skadeståndpersonskada, rätt

med beloppskadaideelloch förförlustenverkligaden sommotsvararsom
skada.vid sådantillämpasvilkaframgår de normerav

till följdpsykiska besvärförersättningtillerkäntsdå någonflesta falldeI
ersättningen gälltallvarligt harskadatselleranhörig dödatsnäraatt enav

rättsfallårsI 1993pågått.besvärentidden akutavärk underochsveda som
meduppskattasersättning skulledennadomstolenHögstauttalade att

Härmeddetta slag.ersättningförtillämpadei allmäntutgångspunkt avnormer
psykiska sebesvärersättningsgillai andra falltorde sätt avsomsamma-

218- ha1992:84SOU68; jfr avsetts1993740 och1992NJA s.s.t.ex. s.
ersättningbeträffandetabellenfastställdaTrafikskadenämndenden senastav

458.1993i SvJTdock Hellnerjfroch värksvedaför s.
ochtillvärksveda ochförersättningen ettbestämdesrättsfall1993 årsl

dom-skadelidande. Högstadeochför000 kr,25belopp, en avvarsamma
itillfogats dem stort settpsykiska besvärtydligen de varansågstolen att som

skälprocessuelladomstolenpåpekasdock vardet börlikvärdiga; att av
bådadei förstaskadelidande dettill debelopphögreförhindrad döma avutatt

sveda ochförskadeståndstöd förknappastRättsfallen utgör atträttsfallen.
medutgårättsfalli dessa ettfrågadetfalli sådanaskall justvärk omvarsom

hatillämpningenpraktiskai dendockDeschablonbelopp.visst synes
fastställtsstandardmässigt hadärförefallerbeloppendetuppfattats sättet;
besvären.psykiskadefunnitsutredningvilken000 krtill 25 omoavsett som

ochför svedaskadeståndenrättsfall där1993 årsandratill dettilläggI ett av -
justitierå-ifrågasattehade yrkatsbelopptill lägre änuppskattadesvärk som -

gällandejustitieråd,andratvâinstämmande normermed omBengtsson,det av
sådanavidresultatrimligatillleddeallmäntskadeståndideelltför sett

i detfrånutgickrörde; hanmålet attsjukdomstillstånd manpsykiska som
fannsmöjlighetervilka attövervägdelagstiftningsarbetetpågående som

situationer.i dessanärståendes rättförbättra

psykiskahade de1990:4B:7RFSfallenåtergivnatidigaredel ett av
varaktigtförersättningtillgrundatdärmed rättochbeståendeblivitbesvären

medicinskai denutgångspunktmedfalleti detbestämdesErsättningenmen.
besvär.dessahade åsattsinvaliditetsgrad som
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3.5.2 Kränkning

Det tidigare oklart ersättning för kränkning enligt l kap. 3 §var om
skadeståndslagen kunde utgå anhörig hade dödatsnär brott.näraen genom
Frågan besvaradesjakande Hovrätten Skåne och Blekinge år 1991över seav
SOU 1992:84 105, medan Brottsskadenämnden år tillkoms. motsattsamma
resultat RFSse B:7 1991:4.

Genom 1993 års rättsfall klarlades emellertid bestämmelsen i l kap. 3 §att
skadeståndslagen sikte integritetskränkningden någon hartar utsattssom
för brott dennes personliga frihet, frid eller inteoch kanett äramotgenom

till ersättningrätt för det lidande därigenom tillfogas någonanses ge som
annan.

3.5.3 gorg och saknad

I svensk finns ingen motsvarighet tillrätt den ersättning för och saknadsorg
i vissa utländska se beträffanderättssystem Belgien avsnitt 4.3.1.3,som

England avsnitt 4.3.2.3, Frankrike avsnitt 4.3.3.3, Italien avsnitt 4.3.4.3 och
Schweiz avsnitt 4.3.6.3 tillerkännaskan närstående till den dödatssom genom

skadeståndsgrundandehandling jfr SOU 1973:51 55 och 1975:12en s. prop.
21.s.

Ändrade3.6 förhållanden

3.6.1 Allmänt

Skadestånd för tidpunktpersonskada fastställs det inteofta vid när ännuen
står klart hur skadeläget i dess gestalta sig. Bedömningenhelhet kommer att

framtida skadeföljder får därför i utsträckning siggrunda påav stor antagan-
Ävenden olika slag. framtida skadeföljder inträdersällan heltav om

oförutsett, naturligtvis risken verkligheten blirär för denänstor att en annan
ersättningennär bestäms. i vad mån den skadelidandeFrågan ärantarman

kan kräva ytterligare ersättning, det sig följderna skadan harvisar attom av
blivit omfattande ersättningen fastställdes,räknade ellerän med närmera man

i vad mån den skadeståndsskyldige elleromvänt i hansden ställesom svarar-
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blivitföljderna harersättningen ned,kan kräva sättsersättningenför att om-
omfattandemindre än antog.man

överenskommelseellerdomfastställspersonskadaSkadestånd för genom
försäkrings-skadeståndsskyldige eller dennesskadelidande och dendenmellan

möjligheternafastställts,ersättning gång ärSedan attbolag. en nyen
ersättningen harhurviss män beroendeersättningsfrågan iprövning avav

fastställts.

domskadeståndet fastställs3.6.2 genom

Rättskraft3.6.2.1

äninte ändras sätti principkandomstolsavgörande annatEtt genom
vinnerrättegångsbalken§Enligt l7 kap. llinstans.tillöverklagande högreen

tid ellerföreskriveninominte överklagasrättskraft, detavgörande omett om
extraordinärpåangripas endastDärefter kan detinstans.i högstameddelasdet

§ och58 ldomvilla kap.sebesvärresning eller överdvs.våg, genom
rättegångsbalken.§159 kap.

kännedomficksökandensedanårinomresning skallAnsökan göras ettom
hovrätten,hosansökanSådan görsomständigheterna. omde nyaom

domstolen.Högstafall hosoch itingsrätt,meddelatsavgörandet har annatav
hindernågotinte längredomen mot attbifalles,resningsansökan utgörOm

denmålet prövasHuvudregelnprövning. ärförnyadtill attmålet avtas upp
idomstolendock redanfårtvistemåli Isist dömde målet.domstol som

skallmåletutgångvilkenuppenbartdetdomen,resningsärendet ändra ärom
rättegångsbalken.§58 7kap.se

resningtillmöjlighetenbetydelserättskraftensbegränsningdenUtöver somav
rättskraftenSålundaavseenden. ärbegränsningar i andraförekommerinnebär

viss månivilkettalan,väcktamed densakbegränsad till den avsessom
olikaskadeståndsanspråksinadelaskadelidandedenmöjliggör för att upp

såtiden sättavseendemedbegränsadvidareRättskraften ärprocesser.
avgörandet.inträffar efteromständigheterprincip inte omfattariden somatt

skadestândsposterOlika3.6.2.2

delarskadelidandedenhinderingetsynpunkt finnsprocessuell attmotFrån
ersättningsposterolikamån deiolika denanspråksina avserprocesserupp
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Kallenberg,se 1935, 1397 och 1401, Sundström, 1969, 83 och Ekstedt,s. s.
1977, 256. Att han i första ersättning för sjukvárdskost-yrkars. en process
nader under viss redan förfluten tid hindrar intehonom alltså från iatt en

yrka ersättning i för svedaavseende t.ex. och värk ävensenare process annat
yrkandena tid och sigstöder grund. Processernaom avser samma samma

i sådant fall inte gälla förstasak, och den domens rättskraftanses samma
omfattar endast den eller de delar innefattas skadelidandesden yrkandesom av
iden se Hörstadius i SvJT 1935 52, Kallenberg, 1935, 1383processen s. s.
och 1388 f., Olivecrona, 1960, 292, Sundström, 1969, 82, Lech, 1973,s. s.

240, Boman, 1975, 36 och Ekstedt, 1977, 256. Den skadelidandes. s. s.
behöver i detta fall inte förbehållas i rättegång förarätt talan be-att en senare
träffande andra ersättningsposter, iblanddet kan lämpligtäven ochom vara

preskriptionsavbrytande iåtgärd vissa fall nödvändigt se Gullnäs m.fl.som
13:10, Ekstedt, 1977, 258 och Eyben i 1987NJM 34 NJAs. s. samtvon s.

1985 561. Huruvida sådant förbehåll in i självabör domslutet kanetts. tas
dock tveksamt jfr FFR 1972 235 och Sundström, 1969, 82 f..vara s. s.

Den skadelidande kan däremot inte i rättegång yrka ytterligareen senare
ersättning för ersättningspost och för tidsperiod i densamma samma som
första rättegången. Frågan ersättning för denna ersättningspost har för denom
tidsperioden blivit rättskraftigt avgjord, och den skadelidandes yrkande om
ytterligare ersättning skall därför avvisas se Olivecrona, 1960, 293 f.; jfrs.
NJA 1965 inte235. Det möjligt i denär första rättegången,atts. mot mot-

bestridande, förbehålla den skadelidande återkomma medpartens rätt att ett
sådant yrkande i rättegång; det skulle kringgå reglernaen senare attvara om
domens rättskraft Sundström, 1969,se 82 och Gullnäs m.fl. 13:9.s. s.

6.2.3 Olika tidsperioder

Om den skadelidande i första sin talan tillrättegång har begränsat atten avse
viss tid, han ofdrhindradär ersättningföra avseendetalanen att senare om en

tidsperiod se NJA 1932 inga568 finns alltsåDet processuel-t.ex.annan s.
hinder den skadelidande i olika ersättningyrkar för olikamot att processer

tidsperioder. Lika litet det gäller olika skadeposter krävsnär denattsom
skadelidande förbehålls återkomma med yrkandenrätt andraatt senare om
tidsperioder de iän den första rättegången.prövatssom

I de fall skadelidandeden framställer i visstersättningsansprâk hänseende utan
begränsning till viss tid det uppenbart det framtiden harär ävenattmen avser
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uttömmandeyrkandettill hands utgå frånliggadet närmast att att angeransetts
ersättningvissa yrkandenanspråk. Beträffandeskadelidandesden t.ex. om-

emellertid, yrkandetkan detsjukvårdskostnader eller sveda och värkför om-
naturligtframtiden, iblanduttryckligeninte även attangetts meravaraavse

tillelleranhängiggjordesmålettill tiden fram till dessdet begränsatanse
1969, 84.Sundström,för dom sedagen s.

ersättningfört talanrättegångeni förstaskadelidande däremot denHar den om
ifrånavskurentid, förut rättviss förfluten hanför är att senareantytts ensom

tid sehänseende föriytterligare ersättningrättegång yrka sammasamma
omfattasyrkandeEtt sådant1969, 83 f..Sundström,1936 241 ochNJA s.s.

möjlighetNågonavvisas.skall alltsårättskraft ochtidigare domens attdenav
förbehålla denbestridande,rättegången,förstai den motpartensmot

inte.yrkande finnsmed dettaåterkommaskadelidande rätt att senare
iåberopatsomständigheterinte sådanaomfattar baraRättskraften som

Harvarit möjliga åberopa.inte åberopatsockså sådana attmålet utan mensom
hanomständigheten kanåberopagällersig detförsummatnågon när att

falletgäller detDetsammai andratill detta attintesåledes rätta process.en
omständigheten harOmbevisningsig det gällerförsummat närhan etc.

sålundaefteråt torde denförstupptäcksföre avgörandetförelegat men
Ekelöf,seresningsvägenendast kunnarättskraften ochomfattas tas uppav

76 ff..1993,Lindell,91; jfr dock1051988, not s.s.
supervenientia,factaavgörandet,efterinträffarOmständigheter som

förstaefterskadelidandedenOmrättskraften.intedäremotträffas enav
m.fl.till Gullnäsdom seöverlämnatsmåletprecist sedaneller meraprocess -

i någotytterligare skadaskulle åsamkaslitteraturanförd17:55 och därs. -
Omstän-ihäromtalanoförhindrad väckaavseende, hanär att ny process.en

det räckeravgörandet;efterinträffatemellertid hadigheten måste sagtsom
Lindell,jfrinte åberopatstidigare baraomständighetdetinte äratt somen
framtidadenantagandendomen grundats79 ff.. Och har1993, oms.

blir änutvecklingenförhållandetdethändelseutvecklingen, utgör annanatt en
omfattasFörändringenomständighet.efterföljandeantagit intedomstolen en

3.6.2.4.avsnitträttskraft sedomenssåledes av

Framtiden4

framtidapersonskadasbedömningenofta präglarosäkerhetDen enavsom
försvårigheternaturligtvisinnebärhänseendeni olikaverkningar stora

skadeståndsbedöm-En säkrarefastställas.skallersättningendomstolarna när
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ning har kunna uppnås denansetts slutliga prövningen får anstå tid. Såom en
möjligtär domstolarnaatt kunna avböjagenom framtidsbe-göraattanses en

dömning, det förenatär med uppenbara svårigheterom ställning till denatt ta
skadelidandes anspråk i sådan del se Gullnäs m.fl. 13:10. Pâ så kansätts.

många gånger skaffa sig bättreman underlag för prövningenett denav
skadelidandes framtida situation, såväl medicinskt förvärvsmässigt. Frånsom
rättspraxis finns flera exempel på domstol avstått från ställning tillatt att ta
yrkanden ersättning för framtida skadeföljder ioch stället förbehållitom den
skadelidande rätt föra talan ersättningatt se NJA 1932 150,senare t.ex.om s.
1946 130, 1946 A 120, 1957 118, 1958 550 och FFRs. 1967 189s. s. samts.
Sundström, 1969, 84 Karlgren, 1972, 221 och Lech, 1973, 243; jfrs. s. s.
beträffande skadestånd för framtida inkomstförlust på grund obehörigav
uppsägning anställningsavtal 1973: 129 182 ADav 1975 28,prop. samts. nr
1976 13 och 1979 152. Exempel finns emellertid ocksånr senr motsatsen

NJA 1939 620.t.ex. s.

Möjligheten för domstol skjuta det slutliga avgörandet vilkenatt i-
domslutet brukar sig uttrycket käranden i den delenta förbehållsatt rätt att
återkomma i rättegång torde föreligga någoten yrkandesenare oavsett om-
därom framställts eller se l-Iörstadius i SvJT 1935 52, Sundström, 1969,s.

85 och Ekstedt, 1977, 252 vid 27 anmärkta rättsfall is. föregåendenots. samt
stycke anmärkta rättsfall Arbetsdomstolen. Vad Lagrådet anfördeav av

innehåll i samband med 1975 årsmotsatt ändringar i skadeståndslagen se
1975:12 212 därför knappastär korrekt.prop. s.

Ett alternativ till möjligheten underlåta bedömninggöraatt skadansatt en av
framtida verkningar bestämmaär tidsbegränsad livräntaatt får gällaen som
under några år, varefter ersättningsfrågan på SOUse 1973:51prövas nytt

165 och 1975:12 107. En möjlighet, hittills intes. prop. s. annan som nog
domstolarna,använts har någon gång förklarats den skadelidandeav attvara

tillerkänns beloppsmässigt bestämd sittdel skadestånd skall gå ien av som
avräkning bestämd slutlig ersättning, s.k. Canta-betalning;en senare a en
sådan lösning har ligga till det vid tidpunktennära hands,ansetts förom
avgörandet står klart det kommer inträda ytterligare skadaatt det råderatt men

osäkerhet vilken omfattningstor och varaktighet den kommer seom att von
Eyben i NJM 1987 35 jfr Ekstedt, 1977, 256.s. s.

Det i samband med 1975 års ändringar iantogs skadeståndslagen att
metoden på detta skjutasätt den slutliga prövningenatt skulle komma att

ökad betydelse efter övergången till ekonomisk invaliditetsbedömning seen
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emellertidlösning kanDenna107.1975:12165 och1973:51SOU s.prop.s.
risk förmedför denFramför alltolika nackdelar.innebärasidanandra enå

denfixering hosolämpligersättningsneuroser, dvs.s.k.uppkomsten enav
seförvärrasskadantillledakanersättningsfråganvid attskadelidande som

1972,Jørgensen,113107 och1975:12270, samt1973:51SOU s.prop.s.
1987i NJMEyben64 f.,1975,Saxén,1973, 151,Lech,127 f., vons.s.s.

505 ff..1993,Andersson,och27 s.s.
framtids-domstolen görnödvändigtdet iblandhärtillMed hänsyn är att en
avgjord.slutligtersättningsfråganförskadeverkningarnabedömning attav
framtidadenantagandensäkramindreellersig då pågrundar omDomen mer

för-denriktning änutvecklingenTar somutvecklingen. annansenare en
efterföljandesådanintedet utgöraför domenvid tidpunkten enansesutsattes

iordinär vägkansuperveniens prövas nyfactum enomständighet som
domstolenfinns kaninteomprövningtillmöjlighetlaglignågonOmrättegång.

denförbehålla212121975:jfrdäromyrkandeeftervisserligen s.prop. --
resnings-står endastprövning. Mentill sådanskadelidande annarsrätt nyen

varitdenhändelseutvecklingen,ändradedenfallför det omtill buds attvägen
serättegångentidigarei denutgångtillskulle ha lettsannoliktkänd, annanen

433,1968SvJTiLech1433,1937,Kallenberg, s.7001991NJA s.samts.
1973SvJTiff., Svenaeus2411973,Lech,84,1969,Sundström, s.s.
597,1976i SvJT686 f., Bengtsson1974i SvJTEkelöf s.476 f., s.s.

24 och1987NJMiEyben107,1988,Ekelöf,260,1977, s.Ekstedt, vons.s.
1932,dock Agge,jfr17:55;m.f1.Gullnäs761993,Lindell,39 samt s.s.

f..286s.
fastställs medbörjanfrånredanersättningenmöjlighetYtterligare är atten

Eyben165 och1973:51SOUjfrutvecklingoförutseddmarginal för vons.en
liten,finns ändå detsärskiltf.. Det gäller3730 och en, om1987NJMi s.

i tidigareharFråganframtiden.iförvärrasskall avsevärtskadanförrisk att
därpå ögat,förlustersättning förvidaktualiserats enarättspraxis synenav

denandradet ögatocksåblir medskadelidandedenrisken for synenatt av
1966NJAersättning seförhöjdmedkompenseratskatastrofriskens.k. en
ochiff.1961 li SvJTLech275,42, 188 och1973:51jfr SOU s.254; s.s.
1977,Selmer,176och135 ff.1973, samtff., dens.,4431968SvJT s.s.

särskild1974årsedandockrisk täcks enav326 ff.; denna numeras.
341975:12och75 samt1973:51SOUögonskadeförsäkring se s.props.

ellermjältenÄven förlustliksomensidig hörselförlust,642. av1975NJA s.
hänsynmedersättningförhöjdmedenligt dagensnjure, ersätts ennormeren

5.2.4.3.avsnittkomplikationer seframtidaförtill risken
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Dessa möjligheter bemästra de svårigheteratt förknippadeär medsom en
bedömning skadans framtida verkningar har inte tillräckligaav detansetts när
gäller ersättning för inkomstförlust och förlust underhåll. Som ettav yttersta
medel för kunna tillrätta felaktig framtidsbedömningatt infördes år 1975en

bestämmelse i 5 kap. 5 § skadeståndslagen medgeren sådan ersättningattsom
i fallomprövas då de förhållanden legat till förgrund ersättningenssom

bestämmande väsentligt har ändrats.

Motsvarande bestämmelser har sedan länge funnits i lagstiftning på familjerät-
område beträffande underhållsbidragtens till maka och barn och i fråga om

vårdnad barn. Ursprungligen gällde på detta område, liksomom enligt
bestämmelsen i skadeståndslagen, endast förändringar väsentligaatt som var
kunde medföra prövning. Detta väsentlighetskrav emellertid borten ny togs
år 1976.

Oavsett underhållsskyldighet bestäms dom ellerom avtal kangenom
jämkning ske ändring förhållandenanär föranleder det se 6 kap. ll §av
äktenskapsbalken och 7 kap. 10 § föräldrabalken. Jåmkning kan begäras såväl

den underhållsberättigade den underhållsskyldige.av Möjligheten tillsom av
jämkning för förfluten tid dock begränsad.är För tid innan talan har väckts får
jämkning göras endast så obetaldasätt bidrag ned eller bort.att sätts tas
Det alltså inte möjligtär i dessa fall helt eller delvisatt ned under-sätta
hållsbidrag redan har betalts. Har underhållsskyldigheten fastställtssom

avtal kan jämkning dessutom ske, avtalet oskäligtgenom är med hänsynom
till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt. Till skillnad
från jämkning på grund ändrade förhållanden jämkningär avtal på denav av
grunden avtalet oskäligt inteär underkastadatt någon begränsning såvitt avser
förfluten tid. Beslut erhållna bidrag skall betalas tillbaka fåratt emellertidom
meddelas endast finnsdet särskilda skäl.om

Inte heller lagakraftvtmnen dom har meddelats angående vårdnadenen som
barn hindrar vårdnadsfråganett på Omom att prövas barnet enligtnytt.

meddelad dom står under vårdnad endast föräldrarna och den andreav en av
dem han eller hon bör erhålla vårdnaden,att skall domstol nämligenav anser

på talan den föräldern efterpröva vad bäst för barnetärav som vem av
föräldrarna bör anförtros vårdnaden se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Rättensom
till omprövning här så långtgåendeär ifrågasättsdet har domen kanatt om

ha någonsågas rättskraft rättegångshinder Gullnässe m.fl. 17:57.som s.

3.6.3 Skadeståndet fastställs avtalgenom

Om ersättning för personskada har bestäms överenskommelsegenom en
mellan den skadelidande och den skadeståndsskyldige eller dennes för-
säkringsbolag, vilket detär normala, möjligheten för den skadelidandeär att
efteråt komma med krav på ytterligare ersättning i första hand beroende av
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princip fullinämligenharParternamellanavtalatsharvad parterna.som
finnsSålundaönskar.innehåll deavtalet detfrihetdvs.avtalsfrihet, att ge

skadeevisstilluppgörelsenbegränsarde atthindrar avseinget attsom
hinderfinns någotdetlitettidsperiod, likabestämdvissellerståndspost som

emellertidDet kanalla.gång förskadehändelsende gör enattmot omupp
ellerskadeståndspostvissbeträffandeuppgörelseosäkertibland enom envara

reglerauttömmandeavsedd parternastidsperiodbestämd ärviss atten
skall kunnaskadelidandedenavsikten ärellermellanhavande attom

ellerandraförersättningytterligare posteranspråk påmedåterkomma senare
andra hän-ochsådanainnebörd iuppgörelsensOklarhettider.andraför om

jfravtalstolkningprincipersedvanligaefter vonfårseenden avgöras om
Är kunnaskallskadelidandedenmeningendet25.1987NJM attEybeni s.

lämpligtintressetydlighetens attidetersättning,ytterligare varabegära synes
i avtalet.dettaförbehålluttryckligtgör omettparterna

dettaförbindande attavtalet utanparternaärUtgångspunkten är att
lagligpåinnebärDettai avtalet.uttryck att partsärskiltkommit tillhabehöver

påverkasavtaletbundenhetavtalet. Partsföljatvinga avkan attmotpartenväg
sig.tänkthanannorlunda änsigutvecklarhändelsernaintenormalt attav

förhållanden.ändradeinträderdetprincip fasti ävensåledesstårAvtalet om
förbefogenhetförbehåll part attinnehållaiblandemellertidAvtal kan om

förhållanden.ändradetillmed hänsynavtaletändringpåkalla av
ståndtillförmöjlighetÄven vissfinns attförbehåll partsådantutan

ändradegrundpåavtaletsigvisardetavtal avattomprövning omav
avtaletnärförutsattesvadverkningar änandraheltfårförhållanden som
lämnasellerjämkasavtalsvillkornämligenfåravtalslagen36 §Enligtingicks.

innehåll,till avtaletsmed hänsynoskäligtvillkoret äravseende, omutan
ochförhållandeninträffadetillkomst,avtaletsvidomständigheterna senare

åri kraftträddebestämmelse,dennaövrigt. Genomi somomständigheterna
förmögenhetsrät-igeneralklausulerspeciellatidigarerad1976 och ersatte en

domstolar-skuldebrevslagen,8 §syftandegenerellt gavsliksom den meraten
innebärbestämmelsenavtalsförhållanden;ingripa imöjlighetervidgade attna

visstfallsärskilttillämpning i ettförhindrainte bara ett avkandomstolarnaatt
totaltresultatetså settinnehållavtaletsändra attavtalsvillkor ävenutan
detta sättMöjligheten107.197576281 attskäligt seframstår s.prop.som
bristandeverkanprinciperavtalsrättsligaandra avstödmed omeller av——

med hänsynskadestånd rättauppgörelse utomangripaförutsättningar omen-
tillbegränsadedockuppgörelsen är renaefterändratsharförhållandenatill att
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undantagsfall jfr Bengtsson i SvJT 1976 597 och Eyben i NJ M 1987s. von
43 och har hittills inte utnyttjats i något publicerats. rättsfall.

Skaderegleringen avslutas ibland försäkringsbolaget betalar detattgenom ut
belopp till den skadelidande denne berättigad till någotsom anses utan att
uttryckligt avtal träffas. Om den skadelidande uppbär ersättningen utan att

någon invändninggöra beloppet, torde han emellertidmot så småningom bli
bunden allmänna regler passivitet. Beträffande dengenom uppgörelseom som
därigenom ingången gäller vad förut har möjligheternaanses sagtssom attom

till stånd ändring denna.en av

Om är överens deär naturligtvisparterna alltid oförhindrade ändra elleratt
upphäva vad de tidigarerent överenskommit. l försäkringsbolagensav skade-

reglering hade fore år 1976 utbildat sig praxis innebar omprövningen attsom
medgavs vid väsentlig förändring de medicinska förhållandena. Dennaen av
praxis har emellertid övergetts det gällernär skadefall inträffathar eftersom
den januaril 1976, då bestämmelsen omprövning i 5 kap. 5 § skade-om
ståndslagen trädde i kraft se avsnitt 3.6.5. Den bestämmelsen tillämpligär
också på uppgörelser rätta.utom

Enligt punkt 14 i de riktlinjer för försäkringsbolagens skadereglering som
bolagen utarbetat år 1980 se Nilsson Strömbäck, 1984, 170 skalls.-
bolagen ändra sådana ärenden efteråt visarsnarast sig blivitha felbe-som
dömda. Bolagen har alltså skyldighet felaktigrätta bedömningatten en av
ersättningsfrågan beror förbiseende, misstag e.d.som av

När skadestånd för framtida inkomstförlust regleras deträtta är ännuutom
vanligare det fastställsän när domstol det definitiva ställningstagandetattav
skjuts i avvaktan förhållandena stabiliseras. Särskiltatt gäller dettaupp när
den skadelidande barnär eller under utbildning. skadeståndetett en person ut-
går ofta i form tidsbegränsad livränta får gälla visst antal år, iav en ettsom
Trañkskadenämndens praxis i allmänhet till två eller år, vareftertreupp
livräntefrågan till slutlig prövning. Ett vanligt förfarandetas ocksåärupp att
ersättning i avvaktan slutlig reglering.utges contoa en

3.6.4 Omprövning skadestånd för inkomstförlust och förlustav
underhållav

Bestämmelsen omprövning i kap.5 5 § skadeståndslagen tillämpligärom vare
sig skadeståndet har fastställts domstol eller avtal. Regeln skallav genom ses

bakgrund i samband 1975med års ändringarmot att personska-av man av
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invaliditetsbedömningenmedicinskadenskadeståndslagenidereglerna ersatte
ersättning förbestämmainvaliditetsbedömning förekonomisk attmed en

fast denmöjligt slåsåSyftet härmedinkomstförlust.framtida att noga somvar
innebärDettadel.skadelidandesför denskadefallet harverkanekonomiska

utvecklingmedicinskaskadanstillenbarttidigare, skallinte, seatt somman
olika slag.förhållandenpersonligaskadadestill denockså hänsyn avtautan
yrketidigareutbildning ochbosättning, samtålder,skadelidandesHit denhör

skadeföljdernaövervinnergradmindrei ellerhan störremöjligheterna att
allmännavissabeaktasskallVidarerehabilitering.tillvänjning ellergenom

och LU1051972:12arbetsrnarknadssituationen se s.faktorer, prop.t.ex.
ansågsprövningsådanmedförenadesvårigheter är28. De1975:16 ensoms.

denskadestånd förfastställtgångmöjlighet omprövamotivera ettatt enen
vidförutsattesänutvecklingen blevframtidaden somhändelse annanen

bestämmande.skadeståndets
för-ellerinkomstförlustförersättninggäller endastOmprövningsrätten av

omprövning ärföranleda attkanfalleti detVadunderhåll.lust senaresomav
skade-på sätt änskadelidande kanden annat genomförsörjningden som

intedäremotkanOmprövning171.1975:12ändrats seståndet har s.prop.
skade-delarandraskeförbehållelleröverenskommelse avsärskild avutan
3.6.5.avsnittskada seideellförutgifter ellerförersättningsåsomståndet,

denskadeståndsskyldigedensåvälbegäras som avOmprövning kan av
skadeståndskadeståndsskyldige kan somdenPå begäranskadelidande. av
Nedsättningupphöra.helteventuelltsänkas eller avlivräntautgår i form av

Sålundaundantagsfall.i sällsyntai fråga endastdock kommatordelivränta
detfall däri sådanaske baraprincip börisänkningi förarbetenaframhålls att

Sombelopp.oförändratmed ettutgålivräntanstötandeframståskulle attsom
därförlivräntahög atttillerkäntsskadelidande,typfall ennämns att somen

visarsedermeraskadan,grundarbetsoförmögenheltbedömts avhan som
1975:12omfattning sebetydandeiförvärvsarbete prop.utförasig kunna
skadeli-denPå begäran289.1985,Hellner,ff.; jfr170 avff. och116 s.s.

i formfastställtsellerlivräntai formutgårskadestånd somkandande avsom
viceellerlivräntabytasengångsbelopp mothöjas eller utengångsbelopp ettav

engångsbe-erhållithargång ettskadelidandelöperDäremot ensomenversa.
utvecklarförhållandenadetta, ävenbli fråntagenriskinte någon omlopp att

jfrbestämdesersättningennärhonomför än antogssig somgynnsammare
27.1987Eybeni NJM119 och1975:12 s.vons.prop.

deskadestånd krävsfastställt attskeskall kunnaändring ettFör avatt
harbestämmandeskadeståndetsförgrundtilllegatharförhållanden som
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Ändringenändrats väsentligt. måste dessutom förhållanden denavse
skadelidandes sida se avsnitt 3.6.6. Det skall således fråga fall därvara om
det framstår klart utvecklingen den skadelidandes inkomst-attsom av
förhållanden i väsentlig grad avviker frän vad föreställde sig vid denman
tidpunkt livräntannär fastställdes sig detta beror på skadan iattvare
medicinskt hänseende har förvärrats eller orsaken hänföra tillär arbets-att
marknadsförhållanden och liknande. Såväl personliga förhållanden sådanasom
allmänna faktorer ligger till grund för invaliditetsbedömningen skallsom
således beaktas i omprövningssituationen LU 1975:16se 28 f..s.

Att förändringen skall väsentlig innebär sådana mindre förändring-vara att
alltid har räkna med inte grundar till omprövning.ar som att rätt Omman den

framtida utvecklingen sig osäker vid tidpunkten för skadeståndetster bestäm-
mande, bör ersättningen i stället fastställas med viss säkerhetsmarginal för
sådana framtida förändringar inte kan väsentliga sesom anses vara prop.
1975:12 119 och 170 LU 1975:16 29; jfr Bengtsson i SvJT 1976samts. s.

599.s.
Sådana förhållanden förutsetts eller kunnat förutses vid den förstasom

prövningen kan inte föranleda omprövning. Omprövningen måste således
grunda sig omständigheterÅSådanapå nytillkommande ändringar i exempelvis
den skadelidandes arbetsförhållanden kan förutses redan vid den förstasom
prövningen skall sålunda påverka det ursprungliga skadeståndet och grundar
inte till omprövning.rätt Att utvecklingen i allmänhet har varitstörsta osäker
hindrar dock inte omprövning, förhållandena vid tiden för prövningenom
därefter ändras väsentligt se 1975:12 170; jfr Bengtsson m.fl., 1985,prop. s.

213.s.
Att omprövning gång har skett hindrar inte omprövning,en en ny om

förhållandena undergår väsentlig förändring.nytt en
Regeln omprövning i likhet övrigaår med bestämmelser i skadestånds-om

lagen dispositiv, varför det står fritt överenskommaattparterna att er-
sättningen sig den fastställts livränta eller engångsbeloppvare som som- -
skall definitiv och således inte kunna bli föremål för omprövning sevara

1975: 12 216 och 225. Parterna kan givetvis också kommaprop. överenss.
vidsträckt tillrätt omprövning vad bestämmelsenän seom en mera anger

Bengtsson mfl., 1985, 213. Den skadelidande kan exempelvis medges rätts.
till omprövning vidäven sådana ändringar inte väsentliga.ärsom

Regeln omprövning inte tillämplig i sådanaär fall livränta harnärom en
bestämts utgå under viss tid för därefter avsnitt 3.6.2.4.att seomprövasatt
I sådana fall gäller inte något krav väsentligt ändrade förhållanden haratt
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möjliggöranämligenlivräntatidsbegränsadmed ärAvsikteninträffat. att en
till vadmed hänsynstorlekersättningensprövningfriare förnyadbetydligt av

löptid.förstaframkommit under livräntansharsom
e.d.inflation utgöri värde grundminskarskadeståndfastställtAtt avett

fastställtsskadeståndetHarskadeståndet.omprövningtillinte skäl somav
detta belopptillskadelidandes sakdet denengångsbelopp, attär att se

i formutgårSkadestånd150.1975:12värdesäkras se avsoms.prop.
enligt 1973 årsskadeståndsskyldigedenvärdesäkrasskall däremotlivränta av

skadeståndslivräntor.ändringlag avom

inkomst-ersättning föromprövningordalydelse kanbeståmmelsensEnligt av
slagits fastgångdetbli aktuell,inte attunderhållförlustellerförlust om enav

endastnämligentalasbestämmelsenföreligger. Iinteförlustsådan omnågon
höjas vidlivränta kanutgår i formhänseendenersättning i dessa avsomatt

ersättningskadelidande,liksom denförhållanden,väsentligt ändrade att om
Någotersättning.ytterligaretillerkännasengångsbelopp, kanfastställts som
dennatolkasskallbestämmelsenhurdomstolsavgörandevägledande om

tidlångemellertid sedantillämparTrañkskadenämrtdeninte.finnspunkt ännu
inkomstförlust ellerersättning föri fall däranalogt debestämmelsentillbaka

de fallmedsåledesjämställsfallDessatill 0 kr.bestämsunderhållförlust av
I38.1987i NJMEybenutgår jfrförlustsådanersättning för s.där von

kanföreliggerunderhålleller förlustinkomstförlustfall där mensådana av
skadelidandederekommenderadärförnämndenbrukar attframtidenibefaras
Trafikskade-seersättningsfrågoromprövning dessatillförbehålls rätt av

241979.cirkulärreferatnämndens

tioårspre-vanligaunderkastade denpersonskadaersättning för ärAnspråk på
omprövningtillgällerdeti lag. När rättenstadgatinteskriptionen ärannatom

inom vissframställasmåstehäromyrkandeexempeli utländskfinns rätt att
bestämmelsemotsvarandeNågon4.3.6.6.avsnitttvå år setid,kortare t.ex.

därförtordepreskriptionsregelnallmännaDenskadeståndslagen.inte ifinns
omprövningsregelntilli förarbetenaharfall. Detitillämplig dessaävenvara

skall fram-omprövningyrkandeantagitsskadeståndslagen5 §i 5 kap. att om
ellerdomslutligtskadeståndet bestämtstio år från detinom genomställas att
och126 53197778:jfr225;217 och1975:12 s.avtal se prop.s.prop

preskrip-börjaromprövning skett,215. Har1985,m.fl., nyBengtsson s.
tionstid löpa.att
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3.6.5 Omprövning skadestånd för kostnader ideelloch skadaav

Som tidigare framhâllits regeln omprövning i 5 kap. 5 §tar skadestånds-om
lagen sikte endast ersättning för inkomstförlust och förlust underhåll.av
När regeln kom till ansågs behov särskilda omprövningsregler beträffandeav
ersättning för kostnader och ideell skada inte finnas. Sålunda framhölls detatt
inte i undantagsfallän kan inträffaannat några omständigheter skullenya som
ha påverkat skadeståndets bestämmande i dessa delar omständigheternaom
varit kända från början se 1975:12 170.prop. s.

Skadeståndslagen således inte något för omprövningger utrymme av
ersättning för kostnader eller för sveda och värk, lyte eller stadigvarandeannat

eller olägenheter i övrigt. För omprövningmen skall möjligatt vara
beträffande denna ersättning fordras således det ityp domen eller avtaletav att
har gjorts förbehåll ändrade förhållanden. Härutöver finns de möjligheterom
till resning respektive jämkning enligt 36 § avtalslagen förut redovisats.som

Som tidigare nämnts det före år 1976 praxis inom försäkrings-var
branschen skadefall vidompröva väsentligt ändradeatt medicinska förhållan-
den. Denna praxis omfattade samtliga kategorier ersättningar, således inteav
bara ersättning för inkomstförlust och förlust underhåll ocksåutanav
ersättning för kostnader och ideell skada. Branschens praxis så allmäntvar
vedertagen den Trafikskadenärrtnden har betraktatsatt sedvanerätt.av som en
Enligt innebärnämnden det de skadelidande vid sådana förändradeatt
förhållanden har rättighet till omprövning ersättning för kostnader ochen av
ideell skada skadefallet har inträffatnär före år 1976 se RFS B25 1992:1; jfr
cirkulärreferat 241979 och 41983.nr

Sedan bestämmelsen omprövning i 5 kap. 5 § skadeståndslagen trättom
i kraft den januari1 1976 har försäkringsbolagen intagit den ståndpunkten att
frånvaron lagreglerad omprövningsrätt beträffande ersättning för kost-av en
nader och ideell skada medför också tidigareden sedvanerättsligt grundadeatt
omprövningsrätten har upphört. Detta ha godtagits Trafikska-synsätt synes av
denämnden och Ansvarsnämnden, vilka nämnder dock ibland föreslagit denatt
skadelidande förbehålls tillrätt omprövning sådan ersättning. I fall harettav
Trafikskadenämnden gjort följande principiella uttalanden dennaom om-
prövningsrätt se RFS B25 1986:3:

Den grundläggande förutsättningen för sådant förslag lämnasatt ett av
nämnden syftetär med förbehållet eliminera riskenatt för denatt att-
skadelidande kommer bli tillräckligt kompenserad inte lämpligen böratt -
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föri ställetskadanregleringtidsbegränsadtillgodoses enavgenom en
medicin-dehurgrad tveksamtidet hög ärkrävsslutreglering. Härutöver att

framtiden.sig igestaltakommerförhållandenakostnadsmässigaeller attska
förhållande-risk förföreligga klarfalletenskildai det attskall såledesDet en
nänmden.föreslåsskallförbehållväsentligt förändraskommer att avattna

förbiseendefelaktig på grundblivitersättningen harsig ettvisarOm det avatt
vidaregällerersättningen,bestämmandetvidmisstag someller avannat -

riktlinjerenligt deförsäkringsbolagen utar-3.6.3i avsnitt somnämnts att-
fel.till dettaskyldighet rättaskadereglering harför deras attbetats en

beträffandegälleromprövningspeciella reglerSlutligen kan nämnas att om
intenämligenvinnerersättningsådanEtt beslutbrottsskadeersättning. om
för-enligt allmännaavslagits kanharansökani månrättskraft den utanen
jfr52;197778:126sehelstvaltningsregler prövas s.när prop.omsom

87.1989,Conradi, s.

Ändrade sidaskadeståndsskyldigesdenförhållanden3.6.6

på denförhållandeninte baradetpersonskada bestäms ärförersättningNär
på denförhållandenbetydelse, ävensidaskadelidandes är utanavsom
sådanaHit hörbedömningen.inverkasida kan Lex.skadeståndsskyldiges
skade-l §4 kap.§§ eller32 ochi 2 kap.skälighetshänsyn avsessom

skadeståndslagen§2enligt 6 kap.jämkningsgrundVidare kanståndslagen.
storlek.skadeståndetspåverka

§5enligt 5 kap.skall kunna omprövasskadeståndfastställtFör att ett
inträttframhållits, dettidigareemellertid,fordras attskadeståndslagen ensom

Det harsida.skadelidandesdenförhållandenaförändringväsentlig av
isådanagällaskalländringensåi sättuttryck lagtextenkommit till att

ersättningensförgrundtilllegatharförhållandenavsedda5 kap. som
Ändrade denförhållanden225.216 och1975:12bestämmande se s.prop.

omprövning. Omtillinte rättgrundar däremotsidaskadeståndsskyldiges
skadelidan-ändring i dengrundföreliggeromprövning vältillanledning av

dentillocksåprövningen hänsyndock vidskall tasförhållanden,des
1975:16LU216 och1975:12förhållanden seskadeståndsskyldiges s.prop.

599.1976SvJTijfr Bengtsson28; s.s.
uppfattningenförförespråkare attdettillkomst fannsbestämmelsensVid

på denförhållandenändradeväsentligtockså vidskeomprövning borde kunna
frånsålundaframhöllsremissbehandlingenUnderskadeståndsskyldiges sida.



SOU 1995:33 Nuvarande förhållanden 163

några håll det borde möjligt höjaatt ersättningen i fall då denattvara
föreslagna allmänna järnkningsregeln- 6nuvarande kap. 2 § skadeståndslagen

hade tillämpats se 1975:12 95. Och enligt Lagrådet leddeprop. s.- en
konsekvent tillämpning de sociala skäl utmärkte 1975 års personskade-av som
reform till omprövning borde kunna föranledasatt ändradeäven för-av
hållanden på den skadeståndsskyldiges sida; Lagrådet ansåg dock verk-att
ningarna så vidsträckt omprövningsmöjlighet svåra överblicka,av en attvar
varför frågan borde anstå och i stället uppmärksammas under det fortsatta
reformarbetet se 1975: 12 216 f..prop. s.

Även i sammanhang har framförts önskemålannat vidgad möjlighet tillom en
omprövning fastställt skadestånd se Brottsförebyggandeett rådets Rapportav
1977:4 254 f.. I detta sammanhang har frarnhållits möjlighet tills. att en
framtida omprövning oskäligt betungande skadestånd skulle kunnaav vara av

värde for den skadestândsskyldige. Tillstort stöd härför har åberopats detatt
kan fönnodas den ursprungliganär skadeståndstalan förs iatt, samband med
brottmålet, den tilltalade och kanske ibland hans försvarareäven ägnar- -
utgången i skadeståndsdelenmindre intresse inteoch särskilt beaktar dent.ex.
allmänna jämkningsregeln. Insikten den belastning ekonomisktettom som
betungande skadestånd har förklaratsutgör kanske komma först närsenare,
vederbörande frigivits från anstalt och skall sigsöka i förvärvslivet; medut
nuvarande regler det emellertid dåär för gällandegöra skadestån-sent att att
det oskäligt betungande.är

Vad möjligheterna skadestånd påompröva grundsagtssom ovan om av
ändrade förhållanden den skadeståndsskyldiges sida naturligtvisgäller inte
för det fall förbehåll tillrätt omprövning har gjorts till förmånatt för denom
skadeståndsskyldigc i sådana fall.

3.7 Jämkning medvållandegrund av

3.7.1 Allmänt

En grundläggande princip i svensk skadeståndsrätt den tillfogasär att som en
skada skall ha full ersättning för principskadan. Denna intedockär
undantagslös. I mån olika schabloner används för värderasamma attsom
skadan avlägsnar sig från grundsatsen full ersättning; ersättningen kanman om

blidå lägre för del skadelidande och högre för del skadelidande.andraen en
Det finns också regler innebär ifrågan vad mån skadestånd skallattsom
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ikanskadeståndetskälighetsprövning;ansvarige berordenåläggas enav
skadan,fulladenintetill belopp omfastställas motfalldessa ett svararsom
resultat föroskäligttillledaskulleskadeståndsskyldighet ettomfattandesåen

3 §§2 ochkap.2innebörd ärdennamedpå reglerExempelskadevållaren.
skadeståndsan-stördaspsykisktochbarnshandlarskadeståndslagen, omsom

bestämmelseinnehållerskadeståndslagen, om§26 kap. enoch somsvar,
skadestånd.betungandeoskäligtjämkning av

ibegränsningen dendengälltgammaltsedanvidareharsvenskl rätt
jämkasskadeståndet kanskadasinersättning förtill full attskadelidandes rätt

1864 års§ il6 kap.sida. Iskadelidandespå denmedvållandegrundpå av
hadevållandeskadelidande egetdenföreskrevsstrafflag genomatt, om

skäligt;vadefterjämkasskulleskadeståndet varsin skada, somtillmedverkat
skadestånds-denskuldgradenpraktikenispeladejämkningvid denna av

be-Dennarollen.avgörandesida denskadelidandesoch denskyldiges
egendomsskada,vidpersonskadavidsåvältillämpligstämrnelse, somsom var

skadeståndslagen närtilljusteringar överspråkligamindreendastmedfördes
skadeståndslagensiändringarårsVid 1975 per-1972.till årkomden

bestämmelsen,Deninnehåll. sombestämmelsenficksonskaderegler nyanytt
jämkamöjligheternainnebär attskadeståndslagen,§ atti 6 kap. låterfinns
gällerdetnäravsevärtbegränsatsmedvållande hargrundpåskadestånd av

tillmätaskanskuldgradenfaktorer änandraocksåochpersonskada att
i fråga.jämkning kommerdåfalli debetydelse

oskrivnaenligtbeteendeÄven skadelidandesdenkanpå sättannat ——
mistegårdelvisellerheltskadelidande omdenmedföragrundsatser att-
kravetmedvållanderegeln harmedsambandNäraskada.sinskadestånd för

ochhandlingenskadegörandedenmellanorsakssammanhangadekvatett
skadantillmedverkanoaktsamtydligtdet3.5.1 .l;avsnitt är attskadan se en

kausalsammanhangetavbrytafall kani vissasidaskadelidandesden ansesfrån
åtminstoneellereffekten,skadligadendelochhandlingenmellan aven

enligt gängsedensvårförutsebarsåframstå attdennakomma att som
kanmedverkanskadelidandesDeninadekvat.fårbetraktelsesätt somanses

skadanförriskentillellerskadantillsamtyckesådantformenvidare ha ettav
skadelidandesdengrundsatsenOcksåskadeståndsansvar. omuteslutersom

regelnmedsläktskaphar3.2.2. lavsnittskada sesinbegränsaskyldighet att
medvållande.grundjämkning avom

grundsatseroskrivnadeochmedvållanderegeln som numellanSamspelet
Bengtsson,fall sedelibekymmerberedaochoklart enkanberörtshar vara

iemellertidförbigåsfrågaff. Denna193168 ff. och57 f.,36 f.,1982, s.
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det följande, där enbart frågan jämkning på grund medvâllande tillom av
personskada behandlas.

3.7.2 Förutsättningar för jämkning

Enligt huvudregeln i 6 kap. 1 § första stycket första meningen skadeståndsla-
kan skadestånd med anledning personskada jämkas endast dengen av om

skadelidande själv uppsåtligen eller vårdslöshet har medverkat tillgenom grov
skadan. Denna jämkningsmöjlighet har mycket begränsad praktisk betydelse.
Att den skadelidande uppsåtligen medverkar till skada på sig själv torde höra
till ovanligheterna; i sådant fall lär för övrigt skadeståndsskyldighetenett ofta
falla bort samtycke till skadan har förelegat se 1975:12attgenom prop.

173. Och för vårdslöshet skadeståndsrättensatt område skalls. en anses
måste den enligt vedertagen uppfattning mycket allvarligtsom grov vara av

slag; endast den skadelidandesnär handlande vittnar betydandeom en
hänsynslöshet eller nonchalans har medfört avsevärd risk för andraävensom

honom självän eller han visatharnär uppenbar likgiltighet för sitt liveget
eller sin hälsa torde det bli aktuellt jämka skadeståndet på dennaegen att
grund se 1975:12 173 och Bengtsson, 1982, jfr81; NJA 1992prop. s. s.

130. Inte i sådant fall måste jämkning ovillkorligen ske,ett det fårs. ens utan
i varje särskild situationprövas det skäligt skadeståndet jämkasär seattom

1975:12 133 och 197576:15 69.prop. s. s.
Denna jämkningsregel, enhällig riksdag, motiveradesantogssom av en

framför allt med intedet kan rimligt denatt drabbasattanses som av en
personskada skall jämkning skadeståndet bli lidande för allgenom en av
framtid tillfällig oaktsamhet särskilte.d., skadevållarens iav en som ansvar
regel täcks eller i fall kan försäkringtäckas se 1975:12vart av en prop.

131 och 197576:15 69; jfr SOU 2371973:51 f.. Rättssysterrxatiskas. s. s.
och rättstekniska synpunkter, framför allt sambandet mellan medvållande-
reglerna och den allmänna culparegeln, ansågs då lätt. Inte hellerväga pre-
ventionssynpunkter tillmättes någon betydelse; bortsett frånstörre rena
undantagsfall det föga antagligtär människor skulle oftare sig förutsättaatt
risk tillfogas personskada, alltidde de får full ersättningatt änvet attom om
de riskerar få ersättningen reducerad vid vårdslöshet se SOU 1971:83att

61 och 1973:51 239 197576:15 69; jfr dock SOU 1974:87s. samts. prop. s.
175 och LU 197576:3 29.s. s.
Huvudregeln i 6 kap. § förstal stycket första meningen skadeståndslagen
skadestånd vid personskada jämkas iendast undantagsfall på grundatt av
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inomi övrigtbestämmelserskadeståndslagensliksomgällermedvållande --
§föreskrivits 1 kap. 1särskilt seinte harskadeståndsrätten,hela annatom

igenomskulle slådenavsiktentillregeln komNärskadeståndslagen. attvar
starka skålintespeciallagstiftning,enligtskadestånd utgickdåi falläven om

det setaladekonventionerinternationellatill motsåsom hänsyn prop.--
imeddelats baraocksåharmedvállandereglerAvvikande ett135.1975:12 s.

situationer.fåtal
förareni fall dåtrafikskadorvidgäller ettavvikande regelEn sådan av

rattfylleri ellerskyldig tillsiggjortharhanfordon skadasmotordrivet när
skadestånds-meningenstycket andra§ förstarattfylleri. Enligt 6 kap. lgrovt

trafikskadelag kanårsi 1975meningenandraförsta stycket12 §ochlagen
jämkas,falli sådanttill förarentrafikskadeersättningrespektiveskadestånd ett

jämkningförpersonskada;till sinmedverkatharvårdslöshetdenne genomom
uppsåtligen ellerskettharmedverkaninte förarensalltså grovgenomkrävs att

vidansågsskadelidandedenbedömningDennavårdslöshet. strängare mot
197576:3LUtrañknykterhetsskäl semotiveradriksdagsbehandlingen avvara

70.197576:l5177 och1974:87jfr SOU28 f.; s.prop.s.s.
järn-beträffandeföreskrivitsmedvållanderegel haravvikandeEn annan

Enligtbefordran.internationellvidresande skadasi fall dåvägstrajikskador
§för 6 kap. 1i ställetsålunda,järnvägstrañklag gälleri 1985 års6 §2 kap.

mån deni denjämkasfallsådantskadestånd iskadeståndslagen, ettatt
Dennapersonskada.sintillmedverkatvållande harskadelidande genom

befordranvidansvarighetjärnvägs1976 års lagfrånsärregel, hämtats omsom
konventionsbestämmelsemotsvarandeisin grundhar omresande, enav

gällerbefordran,inrikesvidskadasresandeOmmedvållande.verkan av
ihuvudregelnjärnvägstrañklagenstycket§ förstaenligt 2 kap. 4emellertid

9584 och44,197576:7 samtskadeståndslagen se§6 1kap. s.prop.
stycketförsta3 §kap.enligt 5falletSå124.1983842117 är ävens.

järnvägsdriften.följdtillskadasresandejämvägstrañklagen, än avannanom
medvållanderegelavvikandelufifartstrafikskador hari frågaOckså enom

internationellanslutning tillSverigesmöjliggöraförgodtasböra enattansetts
luftfartslagårsi 1957stycket21 § förstaEnligt 9 kap.området.konvention

denjämkas,anledningmed omskadeståndskall transport passagerareavav en
Närvållande.personskadasintillmedverkatsjälv harskadelidande genom

medvållan-skärpningförklarades den1986infördes årbestämmelse avdenna
syfte1betydelse.praktiskbegränsad attinnebar hadendeansvaret som

skärpningensvenskaförverkningarnabegränsa passagerare avytterligare
skade-§1i 6 kap.huvudregelnstyckefjärdeparagrafensi attföreskrevs
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ståndslagen gäller för inrikes flygtransporter vid vilka mellanlandning inte
skall ske landet; sådan föreskriftutom nämligen inte oförenligen medvar
konventionen se 198586:1 19 20 och LU 198586:33 3. Ocksåprop. närs. s.
någon inte befordras med luftfartyget skadas gäller dennasom huvudregel
enligt §l andra stycket i 1922 års lag ansvarighet för skada i följdang. av
luftfart.

Ytterligare särregel har internationell bakgrund gäller viden som pro-
duktskador enligt 10 § i 1992 års produktansvarslag. Av bestämmelsen
framgår skadestånd enligt den lagenatt jämkas efter vad skäligt,ärsom om
den skadelidande vållande har medverkat till sin personskada.genom Denna
bestämmelse artikel i det EG-direktivmotsvarar samordningen om av
medlemsstaternas bestämmelser angående produktansvar år 1985antogssom
och Sverige 1992 års EES-avtal åtagit sig införlivasom singenom medatt
nationella rättsordning.

Bestämmelsen fanns ursprungligen inte imed lagen. l propositionen dennaom
lag ansågs den för den skadelidandeatt huvudregeln i 6 kap. §lgynnsamma
skadeståndslagen jämkning skadestånd på grund medvållande påom denav av
skadelidandes sida skulle tillämpas även skadeståndsansvaretnär följde denav

lagen; denna borde intealltså innehålla någon avvikande jämkningsregel.nya
EG-direktivet ansågs inte något hinderutgöra denna lösning; direktivetmot
påverkar inte de rättigheter skadelidande kan ha enligt den skade-som en
ståndslagstiftrting gällde direktivetnär blev bindande för medlemsländer-som

se l9909l:l97 62 f.. Vid behandlingenna propositionenprop. s. av
framhöll riksdagen sin principiella inställning lagen inte heller i frågasom att

jämkning skadestånd på grund medvållande bordeom avvika frånav EG-av
direktivet. Också andra skäl talade enligt riksdagen för skadestånd medatt
anledning produktskada jämkades den skadelidande vårds-av en om genom
löshet hade medverkat till skadan, sig det fråga personskada ellervare var om

sakskada. Riksdagen visserligen produktansvarslagenom antog dentrots att
inte innehöll någon särskild jämkningsregel samtidigt till kännamen gav att
regeringen borde återkomma till riksdagen med förslag till särregel fören
produktskadornas del, inte starka taladeskäl sådan reglering;om mot en
regeringens förslag borde läggas fram tidi sådan bestämmelsen kundeatt

iträda kraft samtidigt med produktansvarslagen i övrigt se bet.
199192:LUl4.

Frågan behandlades därefter i proposition ändring i produktansvars-en om
lagen, Föredragande statsrådet uttalade sammanfattningsvism.m. detatt
visserligen skulle medföra del nackdelar för de skadelidande,en om man
utförde jämlmingsregel i produktansvarslagen EG-direktivetsmed innebörd,en

dessa nackdelar inte utgjorde så starka skälatt sådan regleringmen mot atten
den inte borde komma till stånd se 199293:38 14 f.. Riksdagenprop. s.
instämde i denna bedömning och pekade därvid särskilt på förhållandenaatt

något speciellaär produktansvarets område, eftersom det här frågaär om
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grundpåskadeståndslagen,enligtinte,ochstrikt avansvarsomansvar
förklaradesuppkommerproduktskadatillOrsakenculpa.vållande att en

påproduktenbefattning medaktivskadelidande ettvanligtvis den togattvara
ibedömaskundeoaktsamheteninte ettoaktsamtklart sätt även grov;somom

till denhänförligtförekommer ärenda vållandedetfall,sådant när som
inteskadeståndetstötandesigkunnaansågs detskadelidande, tesnarast om

skade-ocksåsammanhangetierinrade attRiksdagenjämkas.kunde om
inter-ipersonskadavidjämkning ettbestämmelseståndslagens varom

ländernordiskaövrigaiinteunik;perspektivnationellt närmast varens
pekadeSlutligeni landet.härbegränsadesåjämkningsmöjligheterna som

produktansvarslagenijämkningsbestärnmelsesärskildpåriksdagen att en
skadelidandedenden lagen;enligtskadeståndskravpåendasttillämpaskunde

iochskadeståndslagen, ettsin talangrundai ställetfrihetfullhade att
medvållan-vidjämkningbestämmelserskadeståndslagensfall blevsådant om

l99293:LU9 4.tillämpliga se bet.de s.
ihade trättinnan den ännuproduktansvarslagen,tillfördesskälAv dessa

bestämmelsemotsvarandeEni 10jämkningsregelnsärskildadenkraft,
vissainnefattandelag,1902 årsitredje stycket§samtidigt i 7infördes

till de reglerkomplementanläggningar,elektriska ombestämmelser somom
lagen.i denboch 4tagits in i 4hadeproduktansvar asom

dennaenligtdoktrinen;ikritikstarkförställningstagande harDetta utsatts
motive-dåligtproduktansvarslagenijämkningsregelnsärskildadenkritik är

utredningenkompliceragradsärskilt högi avdessutombefarasdenrad, och
Justitiede-hearingVid19 f..1993,Agell,skadefall se sominträffade ens.

grundskadeståndjämkningrörande bl.a.1993oktoberhöll i avpanementet
detdeltagaremångaockså attansågpersonskada varvidmedvållandeav

avvikandeskadeståndslagen§i 6 kap. lregelnsärskild, frånolyckligt att en
dennaförordadedeochproduktansvarslagen, attiinförtshadejämkningsregel

EES-avtaletregeringenuttaladeanledning härav attMedomprövades.regel
denändringnågonmedgavinteproduktansvar nuEG-direktivet avoch om

seinförtshadevälsedan denproduktansvarslagen, prop.isärregelngällande
se bet.bedömningi dennainstämdeRiksdagen18.199394:88 s.

f..199394:LU27 4s.

andra9 §enligtjämkningsregelsärskildbrottsskadorvidgällerSlutligen en
i denstycketenligt förstaregelvilkenbrottsskadelag,1978 årsistycket

särregelDennaskadeståndslagen.§6 kap. l somkompletterarparagrafen -
följd brotttillskadaförstatsmedelersättningskadestånd avinte utan avavser

ordning seadministrativibeslutasersättningvilkenbrottsskadeersättning,
ellernedkan sättasbrottsskadeersättning äveninnebäravsnitt 3.8.1l att-

skadelidandetill denmed hänsynföreliggerskäl attsärskildabort,falla om
liknande sättellerbrottetsamband med annatiuppträdandesittgenom

torde haBestämmelsenskaderisken.ökatoaktsamhet haruppsåtligen eller av
och har ävenoffentligrättsliga settsbrottsskadeersättningens naturigrundsin
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i krirninalpolitisktett sammanhang; det har med hänsyn härtill rimligtansetts
den har deltagit iatt brottslig ellersom klandervärdsätt verksamhetannat

får finna sig i viss reduktion ersättningenen även hans beteendeav inteom
skulle föranleda jämkning enligt skadeståndsrättsliga regler se prop.
l97778:l26 25 och 100.s.

Sammanfattningsvis kan konstateras huvudregeln i 6 kap. 1 §att första
stycket första meningen skadeståndslagen jämkning skadestånd vidom av
personskada grund medvållande är med endastav fåtal undantagett som-
huvudsakligen motiverats internationella hänsyn tillämpligav inom hela-
skadeståndsrâtten. Bestämmelsen har tid vid något tillfälle isenare satts
fråga, någon ändring förårmen närvarande inte aktuell.

Vid riksdagsbehandlingen propositionen produktansvar begärdesav iom en
motion mot. 199192:L2 bestämmelsen i 6 kap.att §l skadeståndslagen änd-
rades så den fick innebördatt den sedermera infördasamma jämknings-som
regeln i 10 § produktansvarslagen. Riksdagen ansåg emellertid dettaatt
spörsmål måste i större sammanhangett detses än då aktuella lagstiftnings-
ärendet se bet. 199192:LUl4 14. Vid den tidigare nämnda hearings. som
Justitiedepartementet höll i oktober 1993 rörande bl.a. denna fråga framhölls
från flera håll införandet âr 1975att bestämmelsen i 6 kap. §l skade-av
ståndslagen innebar framsteg iett utvecklingenstort ersättningsrätten, ochav
flertalet deltagare i hearingen sig bestämtmotsatte bestämmelsenatt
avskaffades; inte någon deltagare uttalade sig i riktning. Regeringenannan
ansåg med hänvisning till vad sålunda förekommit vid hearingensom detatt
saknades skäl någongöra ändring iatt 6 kap. §l första stycket skade-
ståndslagen se 199394:88 18. Denna ståndpunktprop. godtogss. av en
enhällig riksdag se bet. l99394:LU27 5.s.

3.7.3 Identifikation

När inte den skadelidande själv vissa står iutan särskiltpersoner ettsom
förhållande till honom hans anställdat.ex. har medverkat till skadan,- upp-—-
kommer frågan denna medverkan skall medföraom skadeståndet jämkas.att
I den mån det kan ske talar passiv identifikation mellan denman om
skadelidande och den medverkande till skillnad från aktiv identifika-personen
tion, innebär den skadestándsskyldigessom att grundas någonansvar

vårdslösa beteende.annans
Vid personskada huvudregelnär i svensk passiv identifikationrätt inteatt

kommer i fråga; endast den skadelidande själv har medverkat till sinom skada
kan hans skadestånd jämkas. Detta framgår sedan år 1976 uttryckligen av
6 kap. l § första stycket första meningen skadeståndslagen. Ett undantag
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omkommentillefterlevande person.skadeståndskravviddock engäller av
efter-dekanskadeståndslagenmeningentredjestycketförsta6 §Enligt

avlidnedenjämkas,skadestånd upp-skadelidandesde omdvs.levandes
årföregälldevadskillnad fråntilldödsfallet;till sommedverkatharsåtligen
demedförainteavlidne attdenmedverkanoaktsamdäremot1976 kan aven

Syftetoaktsamheten ärintejämkas,skadestånd grov.efterlevandes ens om
synpunkt sesocialfrånresultatstötandeförhindrabestämmelsen ärmed att

134.1975:12 s.prop.

förlustförersättningsiktehand avi förstaordenenligtBestämmelsen tar
rättsfalletAvskadeståndslagen.2stycketförsta2 §enligt 5 kap.underhåll

fördödsboettillersättningocksådenframgår9201981 avserattNJA s.
2 §enligt 5 kap.dödsfalletföljdtillkostnadochbegravningskosmad avannan
och1751977,Nordenson,jfrskadeståndslagen s.stycket 1första

138.1982,Bengtsson, s.

skadeståndslagen§16 kap.enligtalltsåkanpersonskadefalliSkadestånd ett
endastskadelidandedenännågonmedverkangrundpå annanjämkas avav

förhållandenspeciella attsådanasig underlivettagitharandredenne avnär
Vidskadan.föransvarigskadeståndsrättsligtkan görasnågonytterligare

slagdettasituationtorde varaCulpapågrundas avenskadeståndsansvar som
Vid134.1982,Bengtsson,och1341975:12 s.ovanlig jfr s.prop.ytterst

tänkbar.docksituationdennastrikt äransvar
trafikenidödsfallFleratrañkskadeområdet.dettagälleralltFramför

jfr Bengtsson,bevisaalltid gårinte attdetsjälvmord, äventorde omvara
1975 årsimeningentredjestycketförsta12 §Enligt14.1351982, nots.

avlidnedenjämkas närefterlevandetill deersättningkantrafikskadelag
fall.andrai någraintedödsfallettillmedverkathar menuppsåtligen

bestämmelsenmotsvarandedeninnehållalltsåharBestämmelsen somsamma
skadeståndslagen.§1i 6 kap.

viddödasresandegäller näridentifikationpassiv enreglerSärskilda om
utrikesviddödaseller närjärnvägmed passagerarebefordraninternationell en

mellanlandningvilkenvidflygtransportinrikesvid sådanellerflygtransport
denefterlevande,tillskadestånd omjämkasfallidessa1andet;skeskall utom

särregler,Dessadödsfallet.till sommedverkatvållande haravlidne genom
första§219 kap.ochjärnvägstrañklag1985 årsi6 §i 2 kap.återfinns

särskildapåsiggrundarluftfartslag,årsi 1957meningenandrastycket
konventionsbestämmelser.
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Ytterligare särregel passiv identifikationen följerom 10 § i 1992 årsav
Ävenproduktansvarslag. den regeln innebär skadestånd till efterlevandeatt

jämkas, den avlidne vållandeom har medverkat tillgenom dödsfallet. I
förarbetena sägs bestämmelsen iatt denna del torde ha begränsad praktisk
betydelse se 199293:38 13.prop. s.

I och för sig torde det särskilt vanligt självmordvara begåsatt genom
användning giftiga produkterav läkemedel. Dettatypen tordeav vara enförklaring till lagstiftaren vid tillkomstenatt jämkningsregeln i 6 kap. 1 §av
skadeståndslagen inte ställning tilltog den borde gälla vid produktskadorom

lät den frågan anstå tillutan dess det förelåg förslagatt till lagstiftningett om
sådana skador se 1975:12 132. Och i villkorenprop. för läkemedelsför-s.
säkringen 7 § har anledning uttryckligtav samma undantagett från tillrätten
ersättning gjorts för det fall läkemedelsskadaatt lett till dödenen harsom
vållats den avlidne uppsåtligen ellerav uppenbart missbrukgenom av
läkemedel. Produktansvarslagen torde emellertid sällan bli tillämplig i ett
sådant fall, eftersom skadan då i allmänhet inte kan hasägas sin orsak i en
säkerhetsbrist hos läkemedlet.

De nämnda särreglerna passiv identifikation enligtom ordalagen ocksåavser
fall då den skadelidande har tillfogats personskada någon på hanssom annan
sida barn eller anställdat.ex. har medverkat till. I praktiken torde det dock- -
inte komma i fråga jämka skadestånd föratt personskada i sådana situationer
se 1975:12 133 och 199293:38prop. 26.s. s.

3.7.4 Jämkningsprinciper

I de undantagsfall jämkningnär kommer i fråga vid personskada sker
jämkningen enligt 6 kap. §1 tredje stycket skadeståndslagen efter vad ärsom
skäligt med hänsyn till graden vållande på sidor;ömse i fall då denav
skadeståndsskyldiges vilar på grund bevisatansvar än vållande fårannan
prövningen enligt förarbetena i stället inriktas graden vållande på denav
skadelidandes sida och i vilken mån kan ha påverkatparterna skadansantas
omfattning se 1975:12 174. Också andraprop. omständigheter, framförs.
allt ekonomiska förhållanden,parternas skall beaktas så resultatatt som
framstår obilliga den skadelidandesom mot kan undvikas se 1975: 12prop.

134 och 173. En motsvarandes. bestämmelse finns i 12 § tredje stycket i
1975 års trañkskadelag.
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Jämkningsgrad1

skuldgradenlångthurfråganställabörjantillbörförarbetenaEnligt enman
jämkas.skadeståndetmotiverarskadefalletkring attomständigheterandraoch

detkvotdelvisstillskenormaltdet avaktuell börblirjämkningdåI fall
dockjfr även174;1975:12utgått seskulle ha s.prop.belopp annarssom

f..221s.
fåruppsåtligenpersonskadasintillmedverkatharskadelidandedenOm

ned ellerskadeståndet sättssjälvklarttämligen attförarbetenaenligtdet anses
harmedverkanskadelidandesdenintemåni denbort,fallerhelteventuellt

seskadeståndsansvarutesluter prop.skadantillsamtyckeformen somettav
abnormapsykisktellerbarnmedverkanuppsåtligVidf..1321975:12 avs.

6 kap.stödmedförhindrasjämkning avresultatobilligakan enavpersoner
gällerdetsamma173;1975:12seskadeståndslagen s.styckettredje§ prop.l

trafikskadelag.1975 årsistyckettredje§12tillämpningenvid av
promemoriautarbetad1978 omårförsäkringsbranscheninoml en

78-O3;PMFSAB:strafikolyckavidpersonskadaförersättningjämkning av
uppsåtligvidhuvudregelnff.201278 sägs attFörsäkringstidningen s.se

ersättningvissutgåskallersättning inte attnågon menbörmedverkan attvara
jämkningvarvidskäl,socialamotiveratstarktdetfråga äri avkommabör om

förgrund attEnomständigheterna.beroende annan12eller13tillsker
skadanpromemorianenligt attmedverkan äruppsåtligutgåbörersättning trots

ersättning ärojämkadvarvidabnormitet,psykiskframkallatshar genom
tillfogatspersonskada,trañkskadeersättning för somrättsfall harItänkbar. ett

livetförsöktsjukdompsykisk ta avinflytandeunderhanbilförare när aven
harTrañkskadenämnden522 Il.1983NJAtill 23jämkatstrafiken,i s.sig

isiglivetförsöktalkoholförtäring ta avefterbilförarefall, däri annat en
personskadaförtill honomtrañkskadeersättningrekommenderattrafiken, att

1991:1.RFS B25l2tilljämkades
personskadasintill grovgenommedverkatskadelidande hardenOm

tidigareSomjämkas.skallskadeståndetsäkertlikaintedet attvårdslöshet är
huruvidamåste prövafallsärskiltvarjeiförarbetenaiuttalas att mannämnts

ellerbarnmedverkanVid3.7.2.avsnitt avsejämkning skerskäligtdet är att
jämkabli frågaaldrig attså omdettorde gott somabnormapsykiskt personer

173.1975:12sevårdslöshet s.grund prop.ersättningen grovav

skade-stycketförsta§l6 kap.enligtobligatoriskintejämkning ärAtt
endast attsägerlagtextenföljaförklarats attiblandhar avståndslagen
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skadeståndet kan jämkas se l-lellner, 1985, 185. Detta uttryckssätt,s. som
förekommer iäven paragrafens andra stycke beträffande jämkning av
skadestånd med anledning sakskada eller förmögenhetsskada, tordeav ren
emellertid ha föranvänts markera jämkning enligt dessaatt bestämmelseratt
kan underlåtas vid tillämpningen paragrafens tredje stycke se avsnittav
3.7.4.2. Det kan knappast någongöra skillnad 2 kap. 6 § i 1985 års järn-att
vägstrañklag och 10 § i 1992 års produktansvarslag talar skadeståndetattom
jämkas inteoch bara det kan jämkas vid medverkanatt vållandegenom
den skadelidandes sida; inte heller vid tillämpningen dessa bestämmelserav
måste jämkning ovillkorligen ske, särskilt inte dennanär medverkan har
formen enkel vårdslöshet. Däremot formuleringen i 9av kap. 21 § isynes
1957 års luftfartslag skall jämkas innebära jämkning grundatt av
medvållande den skadelidandes sida obligatoriskär vid tillämpningen av
den bestämmelsen.

I FSAB:s PM 78-03 rekommenderas ersättning till den skadelidande vidatt
medverkan vårdslöshet jämkas till 13 eller 12 beroendegenom grov

Ävensvårhetsgraden den vårdslösheten. totalt bortfallav grova ersätt-av
ningen kan enligt promemorian tänkas, det skulle uppenbart stötandeom vara
för rättskänslan ersättning utgår. Fråganatt torde sällan aktualiseras i den
praktiska tillämpningen.

Betydligt vanligare bilförare,är tillfogatsatt personskada hannären som
gjort sig skyldig till rattfylleri respektive rattfylleri, därvid har med-grovt

tillverkat skadan vårdslöshet. I sådant fall torde jämkninggenom ett vara
regel. Enligt FSAB:s PM 78-03 bör hänsyn till såväl brottetstas art som
vårdslöshetens svårhetsgrad ersättningen jämkas till 23 respektivesamt 12
vid normal vårdslöshet och till 12 respektive l3 vid svår vårdslöshet

inte litteraturenlär har hävdats brottets inte börsom beaktas vidgrov. att art
jämkningen och det inte heller bör komma i fråga jämka ersättningenatt att
lika kraftigt vid medverkan vårdslöshet se Nordenson, 1977,som genom grov

168 ff.; jfr Bengtsson, 1982, 128 ff.. Något vägledandes. avgörandes. om
hur jämkningen bör i dessa fall finnsgöras inte i domstolspraxis.ännu
Trafikskadenämnden dock i sin praxis följtha den rekommendationsynes som

i den nämnda promemorian.getts
Om någon avlidit till följd skadestândsgrundande handling harsom av en

uppsåtligen medverkar till dödsfallet, i regel ojämkadtorde ersättning utgå till
de efterlevande. Ersättningen jämkas sannolikt endast i sådana undantags-
situationer då det skulle sig stötande full ersättning, syftette att utge t.ex. om

självmordetmed har varit bereda de efterlevande ekonomiskt skydd föratt ett
framtiden.



1995:33SOUförhållanden174 varandeNu

trafikska-i 1975 årsmeningentredjestycketförstai 12 §bestämmelsenAtt
Också920.1981NJArättsfalletframgårinnebörddennahar s.delag av

dettapåbestämmelsentillämpatavgörandeni fleraharTrañkskadenämnden
i dessaåberopatsharÄven socialrättsliga karaktärtrafikforsäkringenssätt. om

i 6 kap.bestämmelsenmotsvarandedensvårtdetsammanhang är attatt tro
praktiskaiskulle denskadeståndslagenmeningentredjestycketförsta§l

Något186. rätts-1985,Hellner,jfrinnebördtillämpningen s.annanges en
hellerinteFörarbetenainte.dockfinnsfråga ännudenna gerbelyserfall som

ledning.någon

Skälighetsbedömning2

jämkningsådanblir fråganfastställts,jämkningsgradtillämplig enomSedan
såförarbetena sägsIskadelidande. attdenoskäligt hårdkan motvaraanses

skyddasskadelidandedenutsträckningi denfalletinteuppenbarligen är som
gällerdet67. När1971:83SOU174; jfr1975:12försäkring se s.s.prop.av

försäkringsförmånersådana sominteuttalandet gärnapersonskada kan avse
för in-skadeståndavräknas närskallskadeståndslagen§35 kap.enligt

skadestånddetendastbestäms;underhåll somförlustellerkomstförlust av
förföremålblikanavräknatsharförsåkringsförmånerdessasedanåterstår

Enligt Bengtsson321.1973:51SOUjfr174;1975:12jämkning se s.s.prop.
frånförmånersådanabl.a.sannoliktuttalandetsyftar1241982, s.

bestäms.skadeståndetavräknas närintesummaförsäkring som
påverkakunnaskallfallandraekonomi iskadelidandesdenFör att

omfattningsådanhar attskadanfordrastorde detskälighetsbedömningen att
för hanskonsekvenserallvarligafåskullenedsättningenifrågasättaden

jfr174;1975:12selevnadsförhållanden s.ellerforsörjningsmöjligheter prop.
mycketfåskullenedsättningdåfalltalasdet67, där1971:83SOU enoms.

slag.dettakonsekvenseringripande av
resultatetlångtsådrivasintedock attfårskadelidandetill denHänsynen

skallförhållandenekonomiskaansvarige. Parternasdenobilligtsig motter
jämkningsregelnallmännadentillämpningenvidsättalltså, avsomsamma

jämkaunderlåtenhetEn attvarandra.skadeståndslagen, vägas§2 mot6 kap.i
denobilligintekan motskadelidandetill den anseshänsynskadeståndet av

eller närskadeståndettäckeransvarsförsäkringskadeståndsskyldige när en
tillgångarsådanamed atträttssubjektoffentligtellerföretagdenne är ett

1975:12betydelse senämnvärdsakna prop.jämkningsfrågan kan antas
vidannorlundautfallafall kanvissaijämkningsfråganinnebärDet174. atts.

trafikförsäksjälvaåvilarhandi förstaersättningsansvaretdärtrafikskador,
ansvarsförsäkring.någoninte täcksskadorvidringen, än avsom
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En särskild fråga jämkningär vid personskada bör olikagörasom sätt
beträffande olika slags ersättningsposter. I det utredningsbetänkande som
innehöll forslag till den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 § skadeståndsla-

uttalades det vid tillämpningenatt den jämkningsregelngen inte bordeav
någongöras skillnad mellan olika skadestånd och någon avvikandetyper attav

bedömning i princip inte borde förekomma vid ideellt skadestånd; undan-
tagsvis torde dock kunna beaktas skilda skadestånd behandladesatt typer av
olika i skattehänseende, varför det bl.a. kunde i den skadelidandesvara
intresse jämkning i varje fall inteatt skedde beträffande ersättning för ideell
skada, inte beskattas inkomst se SOU 1971:83 43.som Dessasom s.
uttalanden återkom dock i lagstiftningsärendet och torde knappast kunna

vägledande, i fall inte det gäller jämkningnäranses vart på grund av
medvâllande enligt 6 kap. l § tredje stycket skadeståndslagen jfr dock
Bengtsson, 1982, 124 vid 35.nots.

I det utredningsbetänlcande låg till grund för 1978 års brottsskadelagsom
anfördes jämkning särskilt vid personskadaatt måste pågöras sättett som
leder till från samhällets synpunkt rimligtett resultat och det därför i vissaatt
fall kunde motiverat ersättningen för ideell skada jämkasatt medan denvara
ekonomiska förlusten fullt se SOUersätts 1977:36 183. Uttalandet,ut s. som
inte kommenterades under det fortsatta lagstiftningsarbetet, har Brottsska-av
denämnden tagits till intäkt for praxis där endast ersättning för ideell skada,en
och alltså inte ersättning för kostnader och inkomstförlust, jämkas se
Conradi, 1989, 76 och Brottsskadenämndens verksamhetsberättelse för års.
199293 29 f.. Beträffande denna praxis har följande uttalats Conradis. av
1988, 116:s.

Detta må sägas ganska rimlig tillämpning jfr Bengtsson, Omvara en
jämkning skadestånd, 1982 120 ff.. ekonomiskaDen skadan mångaav ärs.
gånger den den skadade får svårt överhuvudtagetarten, att klara sig,av att om
han inte får ersättning i den delen. Tag exempel situation då densom en
skadade för sitt tillfrisknande eller förbättringsin helt beroendeär av
omfattande rehabilitering, i form psykisk terapi. Både för honom självt.ex. av
och for samhället kan det förödande, inte ställs till förfogandevara om pengar
for denna rehabilitering. Och observera, det ofta ligger i skadevålla-ävenatt

intresse, rehabilitering kommer till stånd. Rehabiliteringenatt kan be-rens
traktas form räddningsåtgärd, nedbringar skadans omfattningsom en av som
och därmed skadeståndsskyldigheten.

Det sagda borde kunna beaktas vid tillämpning denäven allmännanu av
medverkansregeln i 6 kap. 1 § 3 skadeståndslagen. Orden omständig-st.
heterna i övrigt i bestämmelsen, tillkom 1975 års lagstiftning,som genom
möjliggör i föroch sig detta jfr 1975:12 173 nederst. Jag har underprop. s.
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förtfall harenstakaidomstolarnafunnit, de allmännai BrNarbetemitt att
mening skeminenligtbordeDetskisserats.härden typ somresonemang av

jämkning övervägs.undantagsfall dåregelmässigt i de

påpraxis byggerutbildatsförsäkringsbranschen har sammasomInom en
trygghetensocialadeninte börjämkning äventyranämligengrundtanke, att en

ursprungligenpraxis,Dennafamilj.och hansskadelidande somdenför
79-01,PMFSAB:skompletterat78-03PMFSAB:sirekommenderats av

Trafikförsäkringsan-dåvarande21980cirkulärreferatbygger avett nr
innehållerreferatDettaTrafikskadenämnden.nämnd numerastalternas

uttalanden:principiellaföljande

skadeersättningjämkningvidframförtsharlagstiftningsarbetet att avUnder
socialasituation. Avekonomiskaskadelidandestill denbl.a.börhänsyn tas

inteförsörjning äventyrasskadelidandesdärför denhumanitära skäl böroch
må härDetinkomstförlust.förskadeersättningen an-jämkning avgenom

storleksådanallmänna är attfrån detförmånernafalli många avmärkas att
Enligthärigenom.täcktdel ärganskatillinkomstförlust storskadadesden

jämkningsgradeni regelskadade varaden oavsettmening börnämndens --
inkomsteninkomsten egetverkligadeninkomstnivå avsådantillforsäkrad att

ersättningenmedtillsammansm.m.det allmännafrånförmånernaocharbete
inkomstunderlaget%90understigainte kommertrafikförsäkringen avattfrån

kvotdelsjämkadedenochinkomstenverkligadenOmoskadad.såsom
börinkomstunderlaget%90uppgå tillskulleintetillhopaskadeersättningen av

höjasinkomstförlustförtrañkförsäkringen uppfrånskadeersättningensåledes
nivå nås.nämndaså att

skadefallvid sådanamodifierasemellertidbörhuvudregelnnämndaDen
Man böroskadad.inkomstförhållandevis högskadelidande har somdendär

förinkomstunderlagetOminkomstnivån.tillförsäkradedenförtaksätta ett
vilketbasbeloppetgånger7,5överstigeroskadadsåsomvederbörande -

tillförsäkra-denlikvälbörinkomstsjukpenninggnmdandehögstabl.a. utgör -
motsvarande 7,5inkomstunderlag%till 90begränsasinkomstnivån ettde av

basbeloppetgånger
olägenheterochvärk, lyteoch samtsvedaideell skadaför menErsättning

Någonfulltkvotdelsjämkasbör ut.kostnaderföroch smärreövrigti
där.intealltså görasjämkningen börbegränsning av

i klartskadade, ärtillliknandeochvårdkostnader somErsättning för
inteöverhuvudtagetbörhandikappade,vård,ellerhjälp gravtbehov t.ex.av

jämkas.

skadestånd förkorthetiinnebär90-procentregeln atts.k.beskrivnaDen
intejämkningenjämkningsgradtillämplig attefterjämkas meninkomstförlust

skadelidan-denl0 procentbelopp avän motmed högrefår svarargöras som
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des inkomstunderlag dvs. den inkomst han skulle ha haft oskadad, tillsom
den del intedet överstiger 7,5 basbelopp fördvs. närvarande 267 750 kr.
Det sagda kan illustreras med följande exempel.

Den skadelidandes inkomstunderlag 250 000 kr. Hans inkomstutgör efter
skadehändelsenuppgår till 50 000 kr, och han uppbär 155 000 kr i avräknings-
förmåner i 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Hans inkomstförlustsom äravses
alltså 250 000-50 000-155 OOO 45 000 kr. skadeståndet för denna in-
komstförlust uppgår till 30 000 kr vid jämkning med 13, till 22 500 kr viden

jämkning med l2 tilloch 00015 kr vid jämkning med 23. Taket fören en
jämkningen enligt 90-procentregelnär lO 250 OOO 25 000 kr,procent av
dvs. skadeståndet får inte understiga 45 000-25 OOO 20 000 kr. Det
innebär denna regel slår till vid jämkningsgrad 23, varvidatt denen av
skadelidande har till 20 000 kr irätt stället för 15 000 kr skadeståndetsom

skulle ha jämkats till. Jämkningen enligt jämkningsgradernade andraannars
påverkas däremot inte.

Denna regel allmänt tillämpas försäkringsbolagen jfr Bengtsson,synes av
1982, 121 och Bengtsson m.fl., 1985, 225; också NJA 1983 522s. s. se s.
i vilket rättsfall upplystes den skadelidande enligt de försäkringsbolagenatt av
tillämpade principerna berättigad till ojämkad ersättning för sjuk-var
várdskostnader till ersättningoch för inkomstförlust 90med procent av
inkomstunderlaget. Regeln har kommenterats på följande Bengtssonsätt av
1982, 125:s.

Såvitt inte %-regelnkänt har 90 tillämpats i domstolarnas praxis. Det vore
också överraskande sådan speciell, tekniskt komplicerad princip skulleom en
vedertas stöd vissa riktlinjer förän försäkringsbolagens skaderegle-utan annat
ring. Att regeln används i sådan utsträckning bolagen emellertidhos utgör ett

för jämkningsbedömning hänsyn till dengott argument tar storen som
skadades försörjningssituation.

3.8 Skadeståndets bestämmande

3.8.1 Allmänt

I princip det allmänär domstol anspråk på skadestånd förprövarsom
personskada se avsnitt 3.8.2. I den vilketmån skadeståndsanspråket, oftast

fallet, täcks försäkringär det dock i första för-regleras handav en av
säkringsbolaget avsnittse 3.8.3. Innan fattar beslut i ersättnings-bolaget
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försäkringenaktuellaför deninhämtas fråni vissa fallyttrandeskallfrågan en
Trañkskadenämnden senämnderskadeprövningsnämnd. Sådana ärgemensam

3.8.5.avsnittpersonskadenämnd seAnsvarsförsäkringensavsnitt 3.8.4 och
förverkasitt omrâde,inomochtill uppgiftharnämnderDessa enatt, envar

skadeprövnings-motsvarandepersonskadereglering. Enskäligenhetlig och
avsnittskaderegleringsnäntnd seStatensområdetstatligadet ärnämnd

karaktär.rådgivandedenämnder ärför dessa är3.8.6. Gemensamt att av
ersättnings-sittdomstol medtillsigoförhindrad vändaskadelidandeDen är att

yttrande.nämnden harefter detsåväl före avgettanspråk attsom
områdetinomverkarskadeprövningsnämnder deärrådgivandeAndra som

skadestândsrättslig grund.påbyggerförsäkringssystemkollektivaför som
Patientskadenärrmden seavsnitt 3.8.7,seTFA-nämndennämnder ärDessa

motsvarig-Enavsnitt 3.8.9.seLäkemedelsskadenämnden3.8.8 ochavsnitt
trygghetsnämnd seStatensområdetstatliga ärTFA-nänmden på dettillhet

fårnämnderdessaavgörandemissnöjd med3.8.10. Den äravsnitt ett avsom
skiljenänmd försärskildsig till attvändaförsäkringsvillkorenenligt en

intealltså prövaskanforsäkringsvillkorentvistavgjord. Enrättsligttvisten om
domstol.av

Brottsoffermyn-nybildadedeninomnämndDet kan nämnasäven att en
statsmedelersättningbeslutarbetydelsefulla fallprincipiellti avdigheten om

3.8.11.avsnittsebrottpersonskadatillfogatsdemtill bl.a. genomsom
skadeprövningsnämnderna attandrasig från deskiljer genomnämndDenna

karaktär.rådgivandenågonharinteBrottsoffermyndigheten själv,liksomden,
ordningrättsligialltså inte överprövasoch kan avbindandeBesluten är

skiljenämnd.domstol eller

branschgemensammaolikaflertalvidarefinnsförsäkringsomrâdet ettPå
nämnderpå sådanaExempelskadestånd.frågorandra ännämnder prövarsom

villkorsnämndLivförsäkringensvillkorsnämnd och somSkadeförsäkringensär
försäkringsvill-tolkningomfattning ochförsäkringarsfrågor avprövar omom

olikaiyttrandensjukförsäkringsnämndenOlycksfalls- och avgerkor, som
Försäkringsbo-sjukförsäkring,ocholycksfalls-privatrörandetvistertyper av

Naturska-skallskadorangåendesiguttalar samtskallskadenämndlagens som
skadorsakförsäkring vidfrånersättningsig somdenämnden yttrar omsom

i dettaintressesaknarnämnderDessanaturhändelser. samman-orsakats av
särskildadebehandlashellerföljande. Inteidärför inte detberörsochhang

skadelidan-ochförsäkringsbolageninom definns större som ennämnder som
skaderegleringsbeslut.nöjd medintesig till hanvända är ettde kan om
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3.8.2 Allmän domstol

De allmänna domstolarna består tingsrätter,97 hovrätter och Högstaav sex
domstolen. Rättegången vid dessa idomstolar regleras rättegångsbalken.

Tvister skadestånd handläggs i princip enligt de regler gäller förom som
dispositiva tvistemål. Har skadan tillfogats skadelidande iden samband med

Åklagarenbrott, kan skadeståndsanspråket dock ibehandlas brottmålet. dåär
i allmänhet skyldig förbereda och utföra den skadelidandes talan. I regelatt
sker det kostnad för den skadelidande. Detsamma gäller måls-utan ettom
ägandebiträde har förordnats för den skadelidande enligt 1988 års lag om
målsägandebiträde.

Den skadelidande kan beviljas allmän rättshjälp, han behöver sådantom
bistånd årsinkornstoch hans inte överstiger enligtbelopp huvudregelnett som
uppgår till sju basbelopp, dvs. för närvarande 250 000 kr. Rättshjâlpenca
omfattar skadelidandesden rättegångskostnader. Förlorar han målet kanegna

blihan alltså skyldig rättegångskostnader.ersätta De ersättsatt motpartens
idock förekommande fall från det rättsskydd ingår i många försäkringar.som

Detta rättsskydd täcker också den skadelidandes rättegångskostnader iegna
inteden mån de allmän rättshjälp e.d. Ersättning frånersätts rättsskyd-genom

dock begränsad till visstdet belopp.är

3.8.3 Försäkringsbolagens skadereglering

skadelidande tillNär den har anmält sin skada det försäkringsbolag som svarar
för får han i informationsbroschyrden, allmänhet frågeformulär.och etten
Därefter utreds hur skadan har påverkat honom i ekonomiskt, medicinskt och
socialt avseende. Denna utredning uppgifter den skadelidandebygger som
har lämnat i frågeformuläret tilleller skadereglerare handlägger hansden som
skadeärende. Om den skadelidande blivit invalidiserad sin fast-har skada,av
ställer forsälcringsbolagets medicinske tillämplig invaliditetsgradrådgivare på

grundval invaliditetsintyg vilkenutfärdats den läkare har under-ettav som av
sökt den skadelidande.

fallI då försäkringsbolaget skyldigt hänskjuta ersättningsfrågan tillär att
skaderegleringsnärnnd utredningsmaterialetför yttrande brukaren samman-

fattas på särskild blankett, sänds till den skadelidande föröveren som
synpunkter. Utgångspunkten skadelidandeförsäkringsbolaget denochär att
skall material nämndprövningen.det ligger till grund föröverensvara om som

tillErsättning den skadelidande sig.kan lämnas först sedan nämnden har yttrat
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försäkringsbolaget förfrånfå ersättningskadelidande kanDen om-
domstolsprövningtill dessskaderegleringen framunderbudskostnader att en

Trafikska-i vilkaärendeni 40 deskeddeblir aktuell. Så nästan procent av
1992.yttrande under årdenämnden avgav

Trafikskadenämnden3.8.4

samtligatrafikförsäkringsförordning skalli 1976 års§ första stycketEnligt 6
Trafikförsäkringsföreningen upprätt-tillsammans medtrafikförsäkringsbolag

godkännsreglementeskaderegleringsnämnd,bekostahålla och avvarsen
Trafikskadenämnden,1980 kallassedan årnämnd,regeringen. Denna som

Försäkringsinspektionengranskningvid1936 sedan detårinrättades aven
trañkskador.regleringenförsäkringsbolagensbrister iframkommit vissa av

skäligenhetlig ochförverkauppgiftTrafikskadenämndens är att en
iförsäkringsbolagtillyttrandenrådgivandeskadereglering. Nämnden avger

ellertrafikförsäkring. Domstolfrånpersonskadaersättning förärenden om
nänmden.yttrandemyndighet kan också begära avannan

innanskall,trafikförsäkringsförordningenstycketEnligt 6 § andra
ersättningsfrågaviktigaresådanuppgörelse ierbjudsskadelidande somen

till nämndenhänskjutasfråganTrañkskadenämnden,föri reglementetanges
angårfråganbl.a.detta ske närskallEnligt reglementetyttrande.för er-

minstuppgår tillinvaliditetenmedicinskainvaliditetstid, densättning under om
uppgår tillårförlusteninkomstförlust,beträffandeeller,lO peromprocent

Oavsett18 000 kr.inte fulltnärvarandeförbasbelopp dvs.halvtminst ett
ärendenhänskjutaalltidförsäkringsbolagenskallangårvad frågan om

begärskadelidandedenför yttrande,till nämndenpersonskadeersåttning om
självalltså intekanskadelidandedet. Densärskilda skål föranlederellerdet

försäkringsbolagen.måste skesig, detnämndenbegära yttrar utan genomatt
försäkrings-uppgörelsemed deninte nöjdskadelidandeEn är somsom

vändaoförhindradyttrandeTrañkskadenämndens ärerbjuder efter attbolaget
ordning. Skullerättsligiprövadersättningsfrågandomstol försig till att

nämndensavviker frånskadelidandemed denuppgörelseingåbolaget somen
till nämnden.anmälasskall dettayttrande,

ordförande, tolvfem viceordförande,bestårTrañkskadenämnden enav
skallordförandenandraFör änbolagsledamöter.och tolvlekmannaledamöter

skallordförandenaviceochOrdförandenmångalika varafinnas ersättare.
lekmannaledamöternalika litetfårDedomarerfarenhet.och halagfarna som

ingåendeskall haBolagsledamöternaförsäkringsbolag.ianställda ettvara
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kunskap och erfarenhet reglering personskador. De får inte delta iom av av
behandlingen ärenden från försäkringsbolag där de anställda.ärettav

ÖvrigaOrdföranden regeringen. ledamöter och för demersättarnautses av
Finansinspektionen på förslag Trafikförsäkringsföreningen be-utses av av

träffande bolagsledamötema och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerav
det gäller lekmannaledamöterna.när

TrañkskadenämndensI avgöranden deltar ordföranden och viceen
ordförande två lekmamialedamöter och tvâ bolagsledamöter. Enklaresamt
ärenden kan antingen ordföranden eller vice ordförandeavgöras av en ensam
eller ordföranden eller vice ordförande lekmannaledamot ochsamtav en en

bolagsledamot.en
Vissa frågor principiell betydelse handläggs inom nämndenett utsettav av

råd, Trañkskadenämndens råd. I ingårdetta råd ordföranden, fyra vice

ordförande fem lekmannaledamöter och fem bolagsledamöter.samt
Vid Trañkskadenämnden finns kansli, förestås kanslichef.ett som av en

Uppgiften föredra nämndens ärenden ligger ochpå bolagsledamöterna påatt
kanslipersonalen. Till vidarenämnden tvâ sakkunnigläkare till vilkaknutna,är

medicinskaärende remitteras den utredningen behöver kompletteras.ett om
Under 1994 skedde det i 218 fall. Iungefärår fjärdedel dessa fall gjordeen av

bedömningdenne läkare den försäkringsbolaget hade gjort.änen annan som

Sedan Trafikskadenämnden träffat trafikför-överenskommelse meden
säkringsbolagen deras handläggning nämndärenden, har nämnden iom av

följande riktlinjerjanuari 1995 utfärdat för ärendehanteringen cirkulärse nr
31995.

utredningsmaterial försäkringsbolagetAllt har inhämtat underlagsom som
för prövning ersättningsfrågan, läkarintyg, journalutdrag, inkomst-t.ex.av
utredning och besökspromemoria, nämndprövningen tillställas denskall före
skadelidande medicinska ellereller dennes ombud. skälOm det av av annan
orsak bedöms läkarintyg, ellerolämpligt handling, t.ex. ettattsom enen
uppgift skalldelges den skadelidande personligen och denne saknar ombud,
bolaget verka for lämpligt till skadelidandes förfogan-ombud ställs denatt ett
de. Handlingen uppgiften ombudet.eller skall därefter delges

försäkringsbolaget, skallNär nämndpromemorian har färdigställts ettav
till Gör den skadeli-exemplar lämnas den skadelidande eller dennes ombud.

promemorian, skalldande eller dennes invändningar innehållet iombud mot
detta redovisas för från bolaget skall ocksånämnden. Eventuella kommentarer

ställningstagandenredovisas till och, innehåller uppgifter,nämnden deom
skadelidande denneseller betydelse för prövningen, den ellerdelgesannat av

ombud.
till regleringförslagFörsäkringsbolagets missivskrivelse till nämnden med

ombud.inte skadelidande eller dennes Iskadan behöver delges denav
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faktiska uppgifter sådanaersättningsförslaget får inte andra äntas somupp
intebilagan till Ersättningsförslaget fårredovisas i promemorian eller i denna.

tidigarerättslig saklig argumentation inte harinnehålla någon ellerheller som
skadelidande eller dennes ombud.delgetts den

ombud.skadelidande eller dennesNämndens yttrande skall delges den
Skiljaktig mening skall också delges.

År försäkrings-avgjorde Trañkskadenäntnden 4 000 ärenden1994 somca
mindre 200 fall understeg denhänskjutit för yttrande. l något änbolagen

Handläggningstidenmedicinska invaliditet 10skadelidandes procent. per
i genomsnitt tre-fyra månader.ärende var

bedömning vederbörande för-gjordeTrafikskadenäntnden änen annan
nämndeni regel föreslogi hälften ärendena;säkringsbolag drygt att er-av

i flesta fallbedömning avsåg deavvikandehöjas. Nämndenssättningen skulle
övrigt, vilkaikostnader och olägenheter ärskadeståndsposterna poster mer

andra skadeståndsposter.skönsmässiga uppskattningarberoende änav
Trañkskadenämndensdomstol efterovanligt förs tillärendeDet är att ett

nämnden under årenbehandlades000de 15 ärendenyttrande. Av avca som
fall dock ökadessai Möjligen tenderarskedde det bara 26 fall.1986-1990 att

1992 harnämnden årbehandlades3 500 ärendendenågot; avca somav
fall förts till domstol.hittills 12

1994 tilluppgick årTraftkskadenämndenförAdministrationskostnaderna
kostnader förförsäkringsbolagens nämn-Inilj. kr. Härtill kommerfullt 11inte

milj. âret. Det4 krtill totaltvilka kan uppskattasbolagsledamöter,dens omca
000 kr.mindre 4ärende någotårskostnad ängör avperen

personskadenämndAnsvarsförsäkringens3.8.5

inrättades årAnsvarsnämndenpersonskadenärrmdAnsvarsförsäkringens
ansvarsförsäkring. Nämn-försäkringsbolag meddelarflertal1947 ett somav

personskaderegleringskäligenhetlig ochuppgift verka förtillden har att en
tillberättigadförsäkradeförsäkring innebär den ärsåvitt attsomavser

grunder,skadeståndsrättsligaenligtanledning personskadaersättning med av
trañkförsäkringen.undantaget

yttrandeAnsvarsnämndensinhämtaskyldigaFörsäkringsbolagen är att
i fall då deninvaliditetstidersättning underfattasinnan beslutbl.a. om

beträffandeeller,10till minstinvaliditetsgraden uppgårmedicinska procent
basbelopp dvs.halvttill minstär uppgårdå förlusteninkomstförlust, ettper

skyldigaalltidvidareBolageninte fullt 18 000 kr. ärnärvarande attför
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inhämta yttrande, den skadelidande Den skadelidandebegär det. kan alltsåom
inte själv begära nämnden sig måste ske försäkrings-detatt yttrar utan genom
bolaget. Nämndens ersättningensyttrande skall storlek; däremot fåravse

Ävennämnden inte sig iuttala ansvarsfrågan. myndighetdomstol eller amian
kan begära nämndens yttrande i frågor gäller skadestånd för personskada.som

Ansvarsnämnden består viceordförande, ordförande lägstsamtav en en
och högst elva andra ledamöter. Ordföranden vice vilkaoch ordföranden,sex

bland inte anställda i försäkringsbranschen, skallärutses personer som vara
lagkunniga särskilda insikteroch ha i frågor angående personskadeersättning.
Övriga ingåendeledamöter skall ha erfarenheter personskadereglering inomav
aktuella försäkringsgrenar. Samtliga Sveriges Försäkrings-ledamöter utses av
förbund.

l nämndens beslut deltar ordföranden och vice ordföranden eller demen av
minst i enklare ärenden minst tvâ och högst andra ledamöter.tresamt sex- -

får inte i behandlingenLedamöterna delta från försäkringsbolagärenden ettav
där de anställda.är

År avgjorde1994 Ansvarsnämnden 430 ärenden. I drygt 50 fall under-ca
skadelidandes medicinska invaliditetden 10 Handläggningstidensteg procent.

i genomsnitt månader.ärende 3,5varper
Administrationskostnaderna för Ansvarsnämnden uppgick år 1994 till

Härtill970 000 kr. kommer försäkringsbolagens kostnader för nämndens

bolagsledamöter, vilka kan uppskattas till milj.totalt 1,6 kr året. Detca om
årskostnad ärende 6 000 kr.gör per om caen

3.8.6 Statens skaderegleringsnämnd

juliDen l 1994 Kammarkollegiet uppgifter den verksamhetochdeövertog
trañkska-Försvarets Civilforvaltning haft i fråga främstdessförinnansom om

dereglering inrättatsdet statliga Kammarkollegiet har råd-området. Vid en
givande nämnd, Statens med uppgift yttrandeskaderegleringsnämnd, att avge
i sådana ersättningsärenden hänskjuter dit. Nämndenkollegiet avgersom
också yttranden begäran statliga i vissa ersättningsärenden.myndigheterav

Kammarkollegiet i ärendenskall inhämta nämnden bl.a.yttrande omav
personskadeersättning skadelidandes medi-under invaliditetstid i fall då den

cinska invaliditet understiger beträffande inkomstförlust, då10 eller,procent
närvarande inte fulltförlusten år överstiger halvt basbelopp dvs. förettper

18 000 Kollegiet inhämta yttrande nämnden dåkr. skall också ersätt-av
särskilda skäl, liksom då denningsfrågan principiell finnseller detär artav
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obehövligt.skadelidande det och kollegiet inte finner det uppenbartbegär
viceskaderegleringsnämnd består ordförande, ordförandeStatens av en en

juristerLedamöterna, alla skall medoch högst andra ledamöter.tre varasom
tid. finnsregeringen för viss Hos nämndenerfarenhet domare, utsessom av

inom försäkrings-sakkunniga erfarenhet skaderegleringsarbeteockså med av
verksamhet.

juli 1994 i stället för För-skaderegleringsnämnd trädde den lStatens
1965.varit verksam sedan år Denskaderegleringsnämnd,svarets som

sig i 50-tal ärenden âret.nämnden yttrade ett om

TFA-nämnden3.8.7

infördes för delenTrygghetsförsäkringen vid arbetsskada TFA större av
överenskommelseFörsäkringen grundasarbetsmarknaden år 1974. en

AMF-trygghetsförsäkring,FörsäkringsgivareLO PTK.mellan SAF, och är
Försäk-försäkringsbolag.flerakonsortium bestående störreär ett avsom

Försäkringsskyl-försäkringen.arbetsgivare har tecknatringstagare är som
försäkringsskydd finns på detkollektivavtal. Motsvaranderegleras idigheten

område gällerområdet. Pålandstingskommunalakommunala och statens en
avsnitt 3.8.10.innehållförsäkring liknande seav

huvudsakligenenligtansvarsförsäkring ersättningTFA slagsär ett som ger
i derastillfogas arbetstagareskadeståndsrättsliga för personskada somnormer

skadeorsaken. Be-tidigaretill ersättning gälldeanställning. Rätten oavsett
principi dendockersättning för inkomstförlust krävsträffande attnumera

vårds-arbetsgivarenhar vållatsskadelidande visa skadankan att genomav
försummelsearbetsgivaren fel ellerhoseller arbetstagarelöshet genomav en

särskild nämnd,i dessa fallAnsvarsfrågani tjänsten. prövas varsav en
Omverksamhet.dömandeha erfarenhetskall lagfarna ochledamöter avvara

väcka talankan hanmissnöjd med nämndens beslut,skadelidandeden är mot
AMF-trygghetsförsäkring vid domstol.

skadantidigare hurErsättning ideell skada däremotför oavsettutges som
principer.skadeståndsrättsligaenligtErsättningen bestämsorsakats.har
enligtdockberäknasstadigvarandeErsättning för lyte eller enannat men

avtalsslutandevarje âr de utöverfastställssärskild tabell, parterna;avsom
skadeständsrättsliga regler förenligtersättning lämnaskantabellbeloppen Lex.

bestämmandevidinte beaktatsamputationsdefekt, värkvanprydande ärr, som
sinnesfunktion eller tänderinvaliditetsgraden, förlustmedicinskaden avav

i övrigt medersättning för olägenheterVidare lämnasinre etteller organ.
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belopp 70motsvarar ersättningensom för lyte ochprocent dettaav men, om
belopp överstiger den ersättning den skadelidande kan enligt skade-som
ståndsráttsliga regler.

Tvister ersättning från försäkringen kanom arbetsgivaren eller denav
skadelidande hänskjutas till TFA-náimnden, för tolkningensom svarar av
lörsäkringsvillkoren och i övrigt är rådgivande till AMF-trygghetsett organ
försäkring. SAF, LO och PTK vardera ledamotutser och suppleant,en en
medan Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet tillsammans utser

ledamot och suppleant. För besluten nämnden krävsen enhällighet. Nämnav
den handlägger årligen 700 ärenden.ca

Sedan TFAaiänmden har behandlat ersättningstvist, kanen parterna
hänskjuta tvisten för avgörande särskild skiljenämnd, Skiljenämnden förav en
AMF-försåikringar. Denna nämnd består ledamöter, harav sex trevarav ut-

SAF, två har LOsetts och harav utsetts PTK. För ledamöter-av utsettsen av
finns suppleanter harna motsvarandeutsettssom sätt.
Enligt villkoren för TFA får arbetstagare inte föra skadeståndstalaiten mot

arbetsgivaren vid domstol med anledning personskada arbetsska-utgörav som
da se AD 1988 137; jfr Hellner, 1985, 246 och Roos, 1990,nr 81.s. s.

3.8.8 Patientskadenämnden

Genom avtal mellan de offentliga sjukvärdshuvudmännen landstingen och de
kommuner står utanför landstingen och konsortiumsom försäk-ett av
ringsbolag Konsortiet för patientförsáikring tillkom den l januari 1975 en
patientforsäkring. Från försäkringen lämnas ersättning för behandlingsskzidor

har direkt samband med hälso- och sjukvård. Tillsom försäkringen har också
andra offentliga privata vårdgivare anslutit sig.samt

Ersättning från patientförsâikringen bestäms huvudsakligen enligt skade-
ståndsrältsliga principer. Ersättning för sveda och värk lyte ochsamt men
beräknas dock enligt fastställs Landstingsförbundetnormer ochsom av en av
försäkringsgivaren utsedd santrådsgrujvp. Beträffande ersättning för sveda och
värk överensstämmer dessa med den hjälptabell för sådan ersättningnormer

fastställs Trafikskadenämnden. Däremot beloppensom ärav det gällernär
ersättning för lyte och högre enligt patientförsäkringens enligtmen ännormer
Trafikskadenämndens hjälptabeller för sådan ersättning; skillnad ären annan

olika ersättningsnormer inteatt tillämpas för Ortopediska skador och skall-
skador. Vidare olägenheterersätts i övrigt bara den skadelidande återgårom
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ersättningenförhöjningschablonmässigvissoch då endasti arbetet avsom en
ochför lyte men.

skadeli-denskall begäranersättningsfalltvistigaPrincipiella eller av
underställasförsäkringsgivaren sär-ellersjukvårdshuvudmannendande, en

tillnämnd harprövning. DennaförPatientskadenämndenskild nämnd --
bestämmel-tillämpningenochtolkningenutlåtandeuppgift över avatt avge

förverkaskallNämndenbehandlingsskada.vidersättning en en-omserna
bestämmelser.dessatillämpningrättvisochhetlig av

ledamöter.andraochordförandebestårPatientskadenämnden sexav en
deOckså fyraregeringen.för denneochOrdföranden ersättare avutses aven

företräderochpatientintressenföreträdervilkaledamöterna,andra entreav
Sjuk-regeringen.för demjämtesakkunskap, ersättaremedicinsk utses av

jämte ersättare.två ledamötervârdshuvudmärtnen utser
föreligger i deutredningfullständigförFörsäkringsgivaren attsvarar

skallFörsäkringsgivarenPatientskadenämnden. upp-ärenden prövas avsom
skadefallet ochiomständigheternaförredogörelsepromemoria medrätta en

handlingar i skade-viktigareandraPromemorian ochståndpunkter.parternas
sammanträden.nämndensföresamtliga ledamötertillsändsärendet ut

efterkanskadelidandeÄrendena Densekreterare.nämndensföredras av
iföredrasärendehanssigoch närmedgivande närvaranämndens yttra

år.ärenden450sig iNämndennämnden. peryttrar ca
kanersättningsärendet,iutlåtandePatientskadenämnden harSedan avgett

skadelidandedenochförsäkringsgivarenmellan omtvisterkvarstående
1929 års lagenligtskiljeförfarandeersättningsbestänunelsema avgöras genom

detbegärskiljemännenutseddadenågonOmskiljemän. parternaavavom
itillkallakanSkiljemännenregeringen.tredje skiljemannen enden avutses

Om densig.tillfälledenneberedasakkunnig och yttraattfrågormedicinska
försäk-prövad,tvistenanledningskälighafthar svararskadelidande att

sakkunnigtill sådanochtill skiljemännenersättningen somförringsgivaren
talan.till sinbifallfårinteskadelidandedenävennämnts, omnyss

ersättningdomstolvidtalanväckaoförhindradskadelidande omDen är att
Tvistenregler.skadeståndsrättsligaenligt allmännabehandlingsskadaför

frånersättningbestämmelsernaiinnehålletinteemellertid dågäller om
domstol.inteersättning kan prövassådanTalanpatientförsäkringen. avom

Patientskadelag1994:75SOUbetänkandetiPatientskadeutredningen har
ochobligatoriskpatientförsäkringen görsfrivilliganuvarandeföreslagit denatt

patientskadelag,iinenligt förslaget gerskall somReglernalagregleras. tas en
ochhälso-medsambandipersonskadordvs.patientskadorförersättning
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sjukvård i Sverige enligt huvudsakligen skadeståndsrättsliga Tvisternormer.
ersättning enligt lagen skall enligt uttryckligom bestämmelse kunna förasen

vid allmän domstol, sedan de patientskadenämndprövats iav en stort settav
utformning den nuvarande.samma som

3.8.9 Läkemedelsskadenämnden

Samtliga på den svenska marknaden verksamma läkemedelsföretag till--
verkare såväl importörer har med verkan från den julil 1978som åtagit sig-

särskild läkemedelsforsäkringatt lämna ersättninggenom för sjukdomen eller
skada kroppslig orsakats läkemedel läkemedelsskada.annan artav som av

Försäkringsgivare försäkringsbolagetär Trygg-Hansa, den januaril 1994som
övertog denna uppgift från särskilt konsortium för läkemedelsförsäkring.ett

Ersättningsvillkoren, i sin nuvarande lydelse trädde i kraft densom
januaril 1993, innebär ersättning från läkemedelsförsälcringenatt på samma-

ersättningsätt från patientförsäkringen bestäms huvudsakligensom enligt-
skadeståndsrättsliga principer. Ersättning för sveda och värk lyte ochsamt

lämnas dock enligt för varje kalenderår fastställsmen dennormer som av av
läkemedelsföretagen inrättade Läkemedelsförsäkringsföreningen.

Principiella eller tvistiga ersättningsfall skall begäran den skadeli-av
dande, försäkringsgivaren eller Läkemedelsförsäkringsföreningen underställas

särskilt tillsatt nämnd Läkemedelsskadenärnnden för utlåtande.en - -
Läkemedelsskadenämnden består åtta ledamöter. Regeringen ord-av utser

förande andra ledamöter, vilkasamt företrädertre medicinsk sakkun-av en
skap och patientintressen. Sjukvårdshuvudmännenrepresenteraren och för-
säkringsgivaren vardera ledamot, medan Läkemedelsförsäkrings-utser en
föreningen tvâ ledamöter. Vice ordförandeutser och suppleanter iutses

ordning de ordinarie ledamöterna. De får delta isamma nämndens beslutsom
endast de har inär ledamotsträtt ställe. Ordföranden har utslagsröst.en

Beträffande ärendenas förberedande och avgörande gäller ordningsamma
i Patientskadenämnden. På isätt densom nämnden kan densamma som

skadelidande efter Läkemedelsskadenärrmdens medgivande ochnärvara yttra
sig hans föredrasnär ärende i nämnden. Nämnden sig i 40 ärendenyttrar ca

år.per
Sedan Läkemedelsskadenämnden har utlåtande i ersättningsärendet,avgett

kan kvarstående tvister mellan försäkringsgivaren och den skadelidande om
ersättningsbestämmelsema skiljeförfarandeavgöras enligt 1929 års laggenom

skiljemän. Om någon de utsedda skiljemännen begärom det,parternaav av
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ikallakanSkiljemännenregeringen.tredje skiljemannen enden avutses
denFörlorarsig.tillfälledenneoch beredasakkunnig yttraatttvistefrågan

skiljemän-tillersättningenändåförsäkringsgivarenbetalarskadelidande målet
hadeskadelidandedensakkunnig nämnts,till sådanoch omnysssomnen

prövad.tvistenanledningskälig att
läkemedels-frånersättningbegäraföri ställetskadelidande kan, attDen

läkemedelsskadaförersättningdomstolvidtalanväckaförsäkringen, om
skadeståndsrättsliga regler.enligt allmänna

trygghetsnämndStatens103.8.

anställdastatligthararbetsskadavidpersonskadeförsäkringStatensGenom
Trygghets-slagiförsäkringsskydd sett somstort sammatillförsäkrats ett av

försäkringen prövasfrånersättningAnsökanarbetsskada.vidförsäkringen om
enligtersättningbl.a.frågorockså prövartrygghetsnämnd, omStatens somav

skada.ideellvidersättningstatliglag1977 års om
andrafemhögstochordförandebestårtrygghetsnämndStatens enav
leda-Treregeringen.allavilkaför dem, utsesjämte ersättare avledamöter

respektiveTCO-OFförbund,Statsanställdasförslagefterförordnasmöter av
SACO-S.

personal ellerFolksamantingen hosanställdärtjänstgörnämndenVid som
AMF-trygghetsförsäkring.förKonsortiettillknutenSkandia och ärhos

Trygghets-hosanställdpersonal ärnämndenvidtjänstgör somDessutom

stiftelsen.
falllOiföredragning. Så skerÄrendena efter omcanämnden avgörsi

tillfälleärendeiupplysningar attlämna ettkanfår denNämndenåret. somge
förErsättningbeslut.fattarnämndenintedock närsammanträde,vidnärvara

medel.allmännabetalassiginställttill denkostnader avsom
0rd-tilllämna överbeslutsärskildaiarbetsordning ellerifårNämnden

nämndens vägnarnämndenhostjänstgör atttill någonellerföranden som
nämnden.prövasbehöverintededet slaget avärenden är attavgöra avsom

âret.fall9 000iskerSå omca
överklagaspersonskadeersättning kani frågor rörbeslutNämndens som

trygghetsfrâgor.vissaiSkiljenämndenskiljenämnd,särskildhos en
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3.8. 11 Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten, inrättades den l juli 1994 omorganisationsom genom
den dåvarande Brottsskadenämnden seav nämnden SOUden 1992:84om

158 ff., enligtprövar 12 § i 1978 års brottsskadelag ärendens. brottsska-om
deersättning. Myndighetens beslut får inte överklagas.

Enligt 13 § brottsskadelagen finns nämnd ärendenavgören som om
brottsskadeersättning vilka principiellär betydelse eller störreav annars av
vikt. Nämnden regeringen. Den bestårutses ordförande, vicetvåav av en
ordförande och andra ledamöter. För varje ledamottre ordföranden skallutom
finnas Ordförandenersättare. viceoch ordförandena skall lagfarnaen ochvara
erfarna i domarvärv.

Under budgetåret 199394 avgjorde den dåvarande Brottsskadenämnden
inte fullt 3 200 ärenden brottsskadeersättning för personskada. Samtidigtom
inkom 3 400nästan sådanaärenden, vilket ökningär med bortåt 40en procent
jämfört med budgetåret 199293. Något mindre hälftenän ärendenaav av-
gjordes inom månad.en

Förvaltningskosuiaderna för budgetåret 199394 uppgick till 6 605 000 kr.
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4 Utländska förhållanden

4.1 Inledande anmärkningar

De frågor behandlas i förevarande betänkande inte unika för Sverigesom är
förekommer i de flesta andra länder.utan Det därför naturligtvisär intresseav

undersöka hur motsvarande problematt har lösts utomlands. En internationell
utblick inte minst viktigär för skall kunna bilda sig uppfattningatt man en om
vad kan rimlig nivå ersättningen för ideell skadasom anses ivara en
samband med personskada.

Följande redogörelse för utländska förhållanden de nordiskaavser
länderna, Belgien, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Schweiz,

någraTyskland och USA. Valet länder har inte föregåtts grundligareav av
överväganden tillgängligheten på källmaterial.utan Vissastyrtssnarare av
källor har därvid varit särskild betydelse. Framför allt bör Paulnämnasav
Szöllösys Schadenersatz bei Personenschaden in Westeur0pa och Werner
Pfennigstorfs Personal injury compensation. Som i avsnitt 2.2nämnts har
värdefull information också erhållits försäkringsbolag i de olikaattgenom
länderna besvarat frågeformulär tillställts dem.ett som

Det har likväl inte varit möjligt varjeför enskilt land finnaatt påsvar
samtliga frågeställningar. Redogörelsen anspråk pådärför integör att vara
fullständig eller uttömmande. En brist det iendast begränsadär t.ex. att
utsträckning gått uppgift vad iatt fråga beskattninggällerom som om av
skadestånd vid personskada i de olika Beskattningsreglernaländerna. är av
intresse inte minst då jämför ersättningsnivän olikai de länderna. I deman
flesta länderna torde principen dock skadestånd för ideell skada inteattvara
beskattas.

l anslutning till varje land redovisas ersättningsbelopp för olika skadetyper.
Dessa belopp medär, undantag för USA, hämtade från Personalrapporten
Injury Awards in EU and EFTA Countries Lloyds of London Presssom
LTD i samarbete med Tokio Marine Fireand Insurance Company publicerade
år 1994. Rapporten syftar till bild den ersättningsnivâ gälldeatt ge en av som
i de olika europeiska länderna under våren 1993. Rapporten grundar sig inte
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byggerländernaolikai dedomstolsavgöranden utanjämförelsepå aven
antalgjort iolika ländernai deadvokater ettbedömningaruteslutande som

ersättninghurfallenochFörskadefall. storhypotetiska ettvart angesav -
olikavid deutgåttskulle haskadaideellförekonomisksåväl för somsom -

eller40-årsålderniantingenskadelidandeden enskadorna manenvarom
sikteföljandei detersättningsbelopp tarDeZO-årsåldem.ikvinna angessom

bilaga 3lvaluta.respektive landsiBeloppenfallet.sistnämndadet anges
ideell skadaavseendeersättningsbeloppensammanställningar överåterfinns

januari2dengälldevalutakurserdeefterkronortill svenskaomräknade som
vissa länderförersättningsbelopp ävenSammanställningarna1995. upptar

följande.ibehandlas detintesom

Norden4.2

Danmark4.2. 1

AllmäntI

reglernaviktigastedeharländerna,nordiskaövrigailiksom deDanmark,l
rättstillämp-iutvecklatspersonskadavidskadeståndbestämmande avom

personskada be-vidskadeståndpraxisi1984 gälldetill årFram attningen.
huvudsakligeninvaliditetsgrad,krontali fastutgångspunktmedstämdes ett per

inkomstförhållanden.ochålderskadelidandestill denhänsynindividuellautan
andraflesta västeuro-i deDanmarki änväsentligt lägreErsätmingsnivån var

praxisidömtsbelopphögsta ut1984 detårFöreländer. sompeiska var
underhåll.för förlustDKK000250ochinkomstförlustDKK för av450 000

gångenför förstaDanmarkfickerstatningsansvarslov1984 årsGenom
medSyftetspörsmål.skadeståndsrättsligaradlagstiftningsamlad om enen
vidersättningsnivånhöjningväsentligåstadkommabl.a. avlagen att envar

samtidigtlageninnebarinkomstförlustframtida enBeträffandepersonskada.
skadeli-denbaserad påersättningsbestämning,individuelltillövergång en

inkomstförlusti frågagällttidigareredansåsomfaktiska förlust, omdandes
vidutgåskadestånd kani vilkainte baratid. Lagen posterförflutenför anger

beräknas.skallskadeståndetockså hurdemflertaletförpersonskada utan av
beloppDessai lagen.angivnadirektersättningsbeloppenfinnsfallvissaFör

löneutvecklingen.allmännadenmedi taktvarje åraprilden ljusteras per
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Ersättningens storlek i det enskilda fallet bestäms utifrån den ersättningsnivâ
gällde vid tidpunkten för skadanssom uppkomst 15 §.se

Skilda regler gäller för ekonomisk och ideell icke-ekonomisk skada. Er-
sättning för ekonomisk skada kallas erstatning medan ersättning för ideell
skada benämns g0dtgørelse.

4.2.1.2 Skadestånd till den tillfogats personskadasom

Enligt l § första stycket skall den ansvarig förär personskada betalasom en
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, helbredelsesudgifter andet tabog som
følge af skaden godtgørelse for sviesamt smerte Har skadan fåtten be-og
stående följder, skall den ansvarige enligt andra stycket dessutom betala
godtgørelse for varigt men erstatning for tab eller forringelsesamt av
erhvervsevne. Enligt tredje likställsstycket värdet hushållsarbete i hemmetav

inkomstförlust.med

Kostnader

Ersättningsposten helbredelsesudgifier i första hand sikte på nödvändigatar
rimligaoch kostnader för insatser har till syfte bota den skadelidandeattsom

eller har sambandsätt med den skadelidandesannat tillfrisknande. Hit hör
kostnader för sjukhusvistelse, medicin, hjälpmedel, rekreation, kost-proteser,

inader samband med anhörigas sjukbesöknära Utgifter för hjälpetc. ärsom
nödvändig för den skadelidande skall kunna klaraatt sig i hemmet ersätts
också under dema Kostnader för hjälp medpost. egentliga hushållsfunktioner

matlagning, städning, inköp och passning bamsom däremot iersätts formav
tabt arbejdsfortjeneste enligt 2av
Även anhörigasnära kostnader för i sjukbesöksamband med ersättsresor

i viss omfattning helbredelsesudgifter. brukarSålunda ersättning försom
sjukbesök lämnas till föräldrar besökt sina på sjukhusbarn se bl.a. UfRsom
1989.605 ø. I rättsfallet UfR 1953.945 ø tillerkändes ersättning fören man
de utgifter han hade haft i samband med till Tyskland, där hansen resa unga
dotter hade blivit inlagd sjukhus efter bussolycka. Ersättning har ocksåen
utgått for besök hos skadad äkta make se Vinding Kruse Møller, 1993,en -

45 och där angivna rättsfall.s.
Den skadelidandes utgifter för vistelse pá vårdhem har i den juridiska

litteraturen inte ersättningsgilla enligt 1 § i ställetansetts kompenseradeutan
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Vindingerhvervsevnetabserstatningen seochméngodtgørelsengenom
rättspraxis.iintedock prövats46. Frågan harMøllerKruse s.-

Er-kostnaden.faktiskamotsvarande denmed belopputgårErsättning
kostnader. Dessaframtidaförväntadeemellertidomfattar ävensättningsposten

multiplice-kostnadenärligamotsvarande denvanligtvis till beloppberäknas ett
utgångspunktSomkapitaliseringsfaktor.valdskönsmässigtmed enrad en

jfr47;MøllerVinding Kruse6 sefaktorndärvid inte sällan s.används -
204.1993,m.fl.,Eybendock s.von

intekostnadenenligt vad ärersättning attsagtsförutsättning förEn nu
medel.allmännatäcks av

omedel-tideniskadelidande hardenkostnaderomfattartabAnder som
kandetmed skadansambandochstorlekvilkas varaskadanefterbart men

flyttning ellerförkostnaderiblandexempelSom nämnsdokumentera.svårt att
sehushållsarbetemedhjälpförbostad ochhandikappanpassning vonm.m.av

Även utbyteförutgifterframtidaåterkommande t.ex. av204.m.fl.Eyben s.
medicinförutgifteråterkommandeliksomhjälpmedelandraochproteser
skadeli-denhjälp föravseendeKostnader attdennaunderersätts post.m.m.

omfattas däremotvårdutgifter,själv,sig somkunna klaraskalldande t.ex.
Även för-utbildning ellerförlängdhelbredelsesudgifter.nämnts postenav

204.m.fl.Eybentab seandetregeli s.skolår ersätts vonlust somav
i detinträffade,skadanutbildningen, närdåi fall vardockgällerUndantag
tabtförersättningi ställetdåtillerkännsskadelidandedenavslutad;närmaste

.arbejdsfortjeneste
utgåtttabandetersättning förpåexempelfinnsunderrättspraxis attl

månaderstvåunderhonåsamkatskvinna närinkomstförlustförockså som en
Modemsskadadesinskötaförsitt arbetefrån son.stannade hemma atttid om

tillfrisknande seförbetydelsehaft vonansågs haomvårdnad sonensstor
204.m.fl.Eyben s.

sociala ochförskallÄven avdrag görasgällertabandetbeträffande att
och ärskadanföljdtilluppbärskadelidande somdenförmåner avandra som

kostnader nämnts.täcka deavsedda nusomatt
skattefri.tabandet ärförochhelbredelseudgifterförErsättning

Inkontstförlust

sjuk-akutunderinkomstförlustdvs.arbejdsfortjenesteför tabtErsättning
skadetill-frånräknatarbetsförtjänstförloradstycketforstaenligt 2 §tid avser

tillstånd harhanselleråtergå i arbeteskadelidande kandentill dessfallet att
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blivit stationärt, dvs. då det kan den skadelidandes tillstånd inteantas att
kommer ytterligare förbättras.att

Att tillståndet skall ha blivit stationärt har betydelse vidinte bara bestämmande
den period under vilken den skadelidandeav kan ersättning för tabt

arbejdsfortjeneste också för bestämmandet ersättningutan för svieav og
smerte, men och erhvervsevnetab. l lagen begreppetanvänds stationär
i medicinsk mening. Tidigarerent användes juridisktmedicinskten blandatett
stationärbegrepp, vilket medförde tendens tillerkänna den skadelidandeatten
ersättning under viss period efter skadan, den skadelidandesäven hälso-om
tillstånd i medicinskt hänseende stationärt vidredan skadetillfället.var
Numera torde principen dock ersättning för tabt arbejdsfortjenesteattvara
inte lämnas den skadelidandes tillstånd är stationärt redan vidom att anse som
skadetillfället se UfR 1988.432 ø; jfr Eyben m.fl., 1993, 206.von s.

Ersättningen bestäms med utgångspunkt i vad den skadelidande kunde ha
förväntas ha uppburit i inkomst skadan inte hade inträffat. Med inkomstom

i sammanhanget intäkteräven från extraarbete och övertidsarbete.avses Om
den skadelidande löntagareär uppkommer normalt inte några svårigheter vid
bestämmande ersättningens storlek. Bedömningen kan då i allmänhetav
grundas på intyg från arbetsgivaren denvadett skadelidande skulle haom
tjänat skadan inte hade inträffat. Problemen är större den skadelidandeom om

företagareär se Eyben m.fl. 207.egen von s.

När det gäller barn och ungdomar genomgår utbildning gäller i korthetsom
följande. Om skadan inte medför bestående följder, kan ersättning utgå för
förlust skolår och för förlängd utbildning andet tab enligtav lsom
Därutöver kan den skadelidande kräva ersättning för tabt arbejdsfortjeneste
enligt 2 såvida det kan dokumenteras skulle ha haft inkomst-hanatt
bringande arbete innan skadan blev stationär. fordras utbildningenHärför att
skulle ha varit avslutad under denna period skadelidandeoch sannoliktdenatt
skulle ha erhållit arbete. I sådant fall kan utgå enligtersättning 2 Detta
utesluter ersättning för andet tab enligt fall förl § period.i vart samma-

Från ersättningen skall enligt 2 § andra stycket avdrag för bl.a. löngöras
under sjukdomstiden och försäkringsersättning har karaktär skade-som av
ståndsersättning liknande förmåner den skadelidandesamt uppbär. Dennasom
regel syftar till förhindra den skadelidande blir överkompenseradatt tillatt
följd skadan. Skadestånd bestäms i övrigt till belopp motsvarande bruttoin-av
komsten avdrag för skatt, eftersom skadeståndetutan beskattas skatteplik-som
tig inkomst.
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utgårinkomstförlustbeståendeerhvervsevnetab dvs. en-Ersättning för
skadeli-nedsättning denbeståendetilllettpersonskadan har avligt 5 § enom

Ersättningen bestämsarbete.sig inkomsterskaffaförmågadandes genomatt
skallbedömningenVid3.2.3. l.avsnittdifferensmetoden ses.k.enligt den

möjligheterskadelidandestill den attdelshänsynandra stycket5 §enligt tas
honom,krävasrimligtvis kanarbetesådantfråninkomster avsigskaffa som

uppburithaförväntaskunde haskadelidandeden omårslöntill dendels som
skadanefterförvärvsförmågaskadelidandesinträffat. Denhadeinteskadan

erhvervsevnetabsprocen-vissistyckettredje§ procent,enligt 5beräknas en
Är l5mindre äninkomstförlustenkriterium.ekonomiskten. Detta är rentett

ersättning.ingenutgesprocent,
motsvarande denkapitalbelopp,tillersättningenfastställs§Enligt 6 ett

er-6 ochkapitaliseringsfaktornmedmultipliceradårslönskadelidandes
denstycket§ förstaenligt 7räknasärslönSomhvervsevnetabsprocenten.

Årslönen fastställsskadan.föreåretförvärvsinkomstsamladeskadelidandes
förhållandensärskildaskönsrnässigt,stycketandra§enligt 7 omdock

DKK,000350högstårslönen utgörastycket kantredje§Enligt 7föreligger.
löneutvecklingen motsvararallmännadengrunduppräkningeftervilket av

skadelidan-medmotiveratsbegränsning har att1994. DennaårDKK0005ll
nödvändigatecknasjälva,börinkomst attsärskilt höghar genomde ensom

m.fl.Eybeninkomstförlusten seviss delförrisken vonbäraförsäkringar, av
60005lluppgå tilldärför6 § kan xenligt mestErsättning213. soms.

DKK0000663 .
reduceras56 år,fyllthadeskadetillfälletvid er-skadelidandedenOm

55äldre änskadelidandedenvarje årför var8,5medsättningen procent som
detdockregel kan görasfrån dennaUndantag omstycket.första9 §år se
års67efterförvärvsarbetat ävenskulle haskadelidandedenkan attantas

ålder.
skallarbejdsfortjenestetabtbeträffandegällervadskillnad frånTill som

till denutbetalasförmånerföravdraginte6 §enligt göras somersättningfrån
socialaochförsäkringsersättningskadan,anledningiskadelidande t.ex.av

enligt lagenersättningbeträffandeendast omgällerUndantagförmåner.

arbetsskadeförsäkringen.
förvärvsför-sinutnyttjarhuvudsakligenskadelidandeochbarnFör som

för-medföromfattningbegränsadibarainte ellermåga sättett som
standardise-erhvervsevneitabförersättningen merafastställsvärvsinkomst

siktereglerna18 årunderbarnFörutom tari 8reglersärskildaenligtrat
Ävenutbildning.underungdomarsamboellermakehemarbetande samt
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arbetar mindre halvtidän omfattas reglerna. Förpersoner som av personer
arbete beräknas ersättningen dockutan enligt iregeln 7

Enligt 8 § bestäms ersättningen i dessa fall procentdel mén-som en av
Ärgodtgørelsen. mengraden under 15 utgår inte någon ersättningprocent

alls. Vid mengrad 15 ersättningen för iutgör tab erhvervsev-en om procent
ne 130 méngodtgørelsen. Ersättningen stigerprocent sedan progressivtav

till mengrad 100 Vid mengrad 90-100 uppgårupp en om procent t.ex.en om
ersättningen till 400 méngodtgørelsen, vilket år 1994procent av motsvarar

ersättning 1681 000 DKK. Om den skadelidande vid skadetillfalleten om var
äldre 55 år reducerasän ersättningen enligt reglerna härom i 9

Sveda och värk

Ersättningen för svie smerte sikte det fysiska lidandet skadantarog som
för med sig se Eyben m.fl., 1993, 208. Enligt 3 § första meningenvon s.
utgår ersättningen med vissa belopp för varje dag den skadelidande ärsom
sjuk, räknat från tiden för skadetillfallet till dess hälsotillståndet har blivitatt
stationärt. Om tillståndet stationärtär redan vid tiden föratt anse som
skadetillfället, den skadelidande enligtär lagens ordalydelse inte berättigad till
någon ersättning för svie smerte. l praxis har dock förekommitog att
ersättning dömts i sådana fall; därvid hänvisadesäven till tidigare praxisut
och till intedet gär finna istöd förarbetena för det medicinskaatt att att
stationärkriteriet automatiskt skall läggas till förgrund bedömningen detnär
gäller fastställa ersättning för svie smerte se UfR 1988.432att ø.og

Ersättning enligt 3 § första meningen förutsätter den skadelidande äratt
sjukanmäld. Om han sin skada fortsätter ieventuellt strid medtrots arbeta,att
läkares rekommendation, kan ersättning för smerte inte utgå enligtsvie og
3 första§ meningen. I särskilda fall kan 3 §enligt andra meningendock
ersättning för svie smerte utgå skadelidande inte sjuk.denäven ärog om
Detta stadgande sikte sådanasituationer tillfälligtskadan medförtar attsom
fysiska störningar eller inskränkningar i kroppsfunktionerna,de normala utan

den skadelidande för den skull kan sjuk se Eyben m.fl.att sägas vara von
208.s.

Ersättningen bestäms efter taxebelopp till den skadelidandehänsynutan om
i det enskilda fallet haft eller mindre sjukperioden.större under Ersätt-smärta
ningen dag varierar beroende den skadelidande har varit sänglig-per om
gande eller Från den 1 april 1994 150 DKK respektivebeloppen 70är
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tidigare nämntsenskilda falleti det ärbedömningenförAvgörandeDKK. som
skadetillfället.förtidpunktengällde vidde belopp som

påi regelsiggrundarutgåskallersättningvilkenBedömningen somav
varitdock haskadelidandedenVanligtvisläkaren.upplysningar från anses

sjukhus,påvarit intagen äventid handenvarje dag under omsängliggande
normaltfordrassjukperioderFör längretiden.delgåtthan avuppe en

densig mednöjeri regelsjukperiodervid kortareläkarintyg medan man
inte hari allmänhetdåskadelidandedenuppgifter eftersomskadelidandes egna

läkare.medkontakt

förbeloppöverstiger enskilda falleti detersättningen ettberäknade somden
taxebeloppenmeningentredje3 §enligtDKK, kan000till 22uppgår1994âr

stadgande kanskönsmässigt. Dettaersättningen bestämmasfrängâs och mera
höja den seinte förersättningen,sänkaför attendastemellertid tillämpas att

DKK00022intelikvälinnebär78. Det1993, attMöller,Vinding Kruse s.-
praxis torde taketIsmertesvieersättningen förförtakhögstanågot ogär

gällandevarje tidvidmeningentredje3 §enligtdetdubbladetligga runt av
m.fl.EybenDKK se00044omkringnärvarandeför vondvs.beloppet,

208.s.

ochLyte men

skadeföljderbeståendesikte påenligt 4 §varigt mén avErsättning för tar
skadeföljdersådanabl.a.ersättsUnder dennaicke-ekonomisk karaktär. post

olika slagsutförakaninte längreskadangrundskadelidandeden avattsom
skadelidandesdenellersjälv,sig ellerpåklä äta attgöromál,dagliga Lex.
olikaideltaliksom sporter,människor,med andra atttillmöjligheter samvaro

Även detbegränsats.fritidsaktiviteter, harandraochsamhälleligakulturella,
vansirhandikappsynligthainnebärakandetlidande ettpersonliga attsom

inne-skadorallvarligaremedförknippatofta ärpsykiskaoch det trauma som
mén.varigtförersättningenifattas

i denbestämmelsemotsvarandefrånefter§ skall mönsterEnligt 4 en-
tillmén bestämmasvarigtförersättningenarbetsskadeforsäkringendanska -
tillomfångochmedicinska samttill skadans arthänsynmedkapitalbeloppett

livs-personligaskadelidandessig i denför medskadanolägenheterde som
skall läggasskadanföljdernamedicinska somdesåledesDet avforing. är rent

bedömningen.förgrundtill
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Menets storlek fastställs i praxis med stöd mentabell utarbetatsav en som
Arbejdsskadestyrelsen tidigare Sikringsstyrelsen förav användas i arbets-att

skadefall. Tabellen mengrad i för rad olika, vanligen före-anger procent en
kommande skadetyper. Om det föreligger inteskada finnsen upptagensom
i tabellen, fastställs mengraden utifrån fritt skön på grundval tabellen.ett av
Mengraden omfattar lyteäven direktär följd skadan. Lyten i övrigtsom en av

ärrbildning och liknandet.ex. värderas däremot för sig. Tabellen är- -
avsedd främst for normalfall, och har vid dess utformning utgått frånman att

viss skada i allmänhet drabbar varje lika svårt.en Avvikelser frånperson
tabellen kan emellertid göras det föreligger speciella förhållanden. I praxisom
fimis exempel höjt mengraden från till5 10att förman procent en person,

spelade i amatörorkester grund ñngerskadasom bleven men av en
förhindrad fortsätta med detta. Mengraden kan också bliatt högre vadän som

i tabellen, den skadelidande redan tidigare haranges skadaom en som
förvärras den skadan. Det kan tidigaregenom nya t.ex. vara en person som
har mist några fingrar och sedan mister eller döv mister delresten en som en

Problemställningen aktualiseras särskilt vid skadorav s.k. paradesynen.
dvs. ögon, lungor ochöron, njurar.organ,

Förlust medföröga 20mengradett medan förlust bådaav en procent, av
åsattögonen mengradär 100 För förlust hörselnen procent. öraom ettav

är mengraden 10 medan förden total hörselförlust 75procent, Omär procent.
den skadelidande redan tidigare mist ellerögat hörseln på ochöratena ena
därefter blir blindtotalt respektive totalt döv, uppkommer frågan om men-
graden skall bestämmas i falletdet forsta till 100 eller till 100-20procent
80 och i det andra fallet till 75 eller tillprocent 75-10 65procent procent.
Arbejdsskadestyrelsen har i dessa fall fast praxis fastställa mengradensom att

mengradsskillnad, dvs. till 80 respektivesom 65en procent.

Omvänt kan mengraden bli lägre i fall då drabbarskadan kroppsdelen som
tidigareredan skadad.är Det gäller i fall med starkt ned-närt.ex. personen

mister ellersatt böjförmägaresten isyn när knäetav synen en varsperson,
tidigareredan nedsatt, helt mister böjförmågan.var

Anspänning i arbetet kan i kvalificerade fall medföra höjning av mengra-
den, förutsatt besvären inte medför nedsättning arbetsförmåganatt seen av

Eyben, 1984, 124.von s.
Menets storlek bedöms med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då

den skadelidandes tillstånd blev stationärt Eyben m.fl., 1993,se 209.von s.
Vid mengrad 100 uppgår ersättningen enligt 4 § förstaen procentom

stycket till 200 000 DKK, vilket efter sedvanlig uppräkning 292 000motsvarar
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2 920för närvarandesåledesmengradErsättningen är1994.DKK år per
vidgälldetabellbeloppefter destorlek fastställsErsättningensDKK. som

särskilda fall kanstationär. Iblevinte skadanoch såledesskadetillfället när
120mengradmotsvarandebelopp,tillersättningen bestämmas omett en

méngodtgörelsenpå så§ första stycket sättuttrycks i 4Detta attprocent.
För år000 DKK.200normalt högstDKKtill 240 000fastställaskan mot

tänktersättningförhöjda ärDKK. Denna350 500detta1994 motsvarar
tillräckligtinte kanskadelidandedensådana fallallt för närframför anses
fullständigexempelvis dåmaximiersättningen,sedvanligakompenserad denav

extremitetsförlamningkombinerad medpå båda ärögonenförlust synenav
omfattandevid andratillämpasdock ävenBestämmelsen kanamputation.eller

ø.1991.774UfRskador se
enskilt eftervärderasderegeln deni övrigtskadorkombinerade ärVid att

högretillinte adderasdockkanDevarefter de läggstabellen, ensamman.
100mengrad än procent.

ersättningenminskas60 år,fylltskadetillfälletvidskadelidandedenHade
upphör69 års ålderEfter59 år.hanvarje år överformed 5 procent varsom

reduceringen.dock

ideell skadavidErsänningsnivån

EFTA-ochinom EU-1993ersättningsnivån årLloydsEnligt rapport om
tetraplegi,drabbatskvinna20-årigskulleavsnitt 4.1seländerna avsomen

varigt ménersättning föruppbäraextremiteter,samtligaförlamning idvs.
000 DKR,maximala 38medsmertesvieförDKK och278 500med og

DKK. Samma316 500ideell skadaersättning försammanlagddvs. omen
motsvarande 120hjärnskadasvårsynförlust,vid totalutgåttskulle habelopp

midjanförlamning fråndvs.paraplegi,vidDanmark ochinvaliditet iprocents
iarmbågennedanföramputation höger sammaFörnedåt. angesoch armav

mén.varigtför000 DKK155därav000 DKK,till 193ersättningenkälla
hörselförlustfinns totaljämförts samt amputa-övriga skadetyperBland som

undersökningenenligtersättningenskadetypervilkaförunderbention av
Vid förlustvarigt men.DKK för150 000DKK, därav188 000tillangetts

tilluppgåtthaersättningenkällaenligtskullepå ögaett sammasynenav
svieDKK för38 000mén ochvarigtDKK för00045DKK,83 000 varav

ff.1271994,Mclntosh Holmes,Sesmerte. s.og -
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4.2.1.3 Skadestånd vid dödsfall

Enligt 12 § denär är ansvarig för död skyldigsom atten annans utge
ersättning för skäliga begravelseudgifter och ersättning till den vidsom
dödsfallet har mist försörjare. Regeln undantag frånutgör denen ett annars
vedertagna principen det endast den omedelbartatt är skadelidande ärsom
berättigad till ersättning för sin skada.

Begravningskostnader m.m.

Rätt till ersättning för begravelseudgifter tillkommer den har bekostatsom
begravningen. Kravet oberoendeär vederbörande berättigadär tillav om
ersättning också för förlust underhåll. Ersättning för begravningskostnaderav
omfattar alla sedvanliga utgifter i samband med begravningen, såsom kista,
svepning Ävenoch liknande för och tackkort.samt skälig kostnadannonser
för begravningsmâltid kostnader för sorgkläder desamt anhöriga,närmast
liksom för deras i samband med begravningen, i vissresor ersätts omfattning
se Vinding Kruse, 1989, 430. Detsamma gäller kostnader förs. att
iordningställa gravplats. Vanligtvis dock de samlade utgifternaen antas för be-
gravningen inte överstiga visst rimligtsamlat belopp, vilketett år 1994

liggatorde kring 20 000 DKK jfr Eyben m.fl., 1993, 217 vid 39.von nots.

Förlust underhållav

Ersättning för tab forsørger utgår i första hand till efterlevandeav make,
sambo och bam. Ersättning enligt 12 § inteförutsätter dock den efterlevan-att
de hade enligträtt lag till underhåll den avlidne, ersättning kan utgåutanav
också i fall den efterlevandenär faktiskt försörjdzes den avlidne. Medrent av
underhåll likställs hushållsarbete i hemmet.

I rättspraxis finns exempel ersättning tillerkänts styvbarn, fosterbarn,att
föräldrar make i tidigare äktenskapsamt se Eyben m.fl., 1993, 220.von s.
Med undantag för de fall särskilt i 13 makar§ och sambor ochsom anges
14 § barn bestäms ersättningen skönsmässigt, varvid hänsyn dels till dentas
faktiska försörjningens omfattning, dels till den tid försörjningen sannoliktsom
skulle ha fortgått dödsfallet inte hade inträffat.om

Ersättningen till efterlevande makar och sambor enligt 13 §utgör ett
belopp motsvarande 30 den ersättning den avlidne skulle haprocent av som
uppburit vid total förlust förvärvsförmågan enligt reglerna härom i 5-8 §§.av
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såvittförDKK,328 500minstersättningen dockapril 19941 utgörFrån den
omständigheter kanSådanaomständigheter.särskilda varaföreliggerintedet

varitförsörjningenellerförsörjningförkommit någon avhar attintedetatt
skönsmässigt.i ställetersättningenfastställsfallI sådanabetydelse.mindre

i 9reglernaenligtersättningen56 år reducerasfyllthadeavlidnedenOm
vid55 åräldre änavlidnevarje år denför8,5meddvs. varprocent

under-någonutgårintenormaltdetmedförRegeln häromskadetillfället. att
saknarförsörjdes ålderår. Den67äldreavlidne änhållsersättning dennär var

storlek.ersättningensförbetydelse
belopptill14 §enligtersättningen ettbestäms somefterlevande barnFör

vidavlidnedenunderhålltill barnetsbidragde sommot summan avsvarar
Frånbidragspliktig.varithanåläggasskulle kunnaskadetillfället utgeatt om
Varår.DKR8 472tillbeloppuppgår detta1995januari perden lmedoch

efter-Med100medhöjs beloppetensamförsörjare, procent.avlidneden
denunderhålltillberättigadeenligt lag avbarnlevande barn varsomavses

18 år,fyllerbarnetbidragsskyldighet när menupphör dennaNormaltavlidne.
till 24framutsträckasbidragsskyldighetutbildning kangenomgårbarnetom

12enligtendastersättningtillerkännas24 år kanBarnålder.års över

förmågasaknadeavlidnedenbetydelsedet18 årfylltbarnet ärInnan utan om
skall utgåersättningFörunderhållsskyldighet. attsinuppfyllaviljaeller att

emellertid barnetfordras rent18 årfyllt attbarnetefter det§enligt 14 att
medräknagrundfannsdetellerutbildningen attunderförsörjtfaktiskt blev

1987.868,UfRsesådan ålderuppnåttbarnetefter detförsörjningsådan atten
§ påenligt 14ersättningtillberättigadinte21-åriggällde varsomsonensom

sjukdom;följdtillavbrutitshade sonenutbildninghans avgrund attav
haneftersom§enligt 12beloppersättning medi ställettillerkändes samma

fadern.avlidnedenförsörjdblivithadefaktiskthemmaboende avsom

arbetsskadeför-frånförmåner änandraavdrag förinteersättningen görsFrån
livförsäkringar, barn-såsomdödsfallet,följdtillutbetalassäkringen avsom

pension etc.
för-ochstyvbarnfosterbarn,såsomersättningsberärtigade,andraFör

220.m.fl.Eybenskönsmässigt seersättningen s.vonäldrar, bestäms mera

dödskadelidande.:denVerkan4.2.1.4 av

skadelidandetillarvingarnarättspraxis somenligtgällde en1930 attårFöre
endastskadaideellförersättning ompåkravdennesavlidit kunde överta

dom seslutligtfastställtsellerhade medgetts genomdödsfalletförekravet
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Jørgensen, 1972, 460. Nämnda år infördes emellertid särskilds. lag-en
bestämmelse återfinns i 18 § andra stycket i 1984som årsnumera erstat--
ningsansvarslov innehåll krav godtgørelse foratt personskade,av dvs.-
ersättning för svie smerte, varigt men tort se tort SOUog samt om
1992:84 162 ff., går i kravetnär har medgetts eller gjortss. gällande iarv
rättegång. Kravet skall således ha medgetts skadevållaren före dödsfalletav
eller ha gjorts gällande i rättegång den skadelidande själv. Något visstav
belopp behöver dock inte ha och det fordras inte kravetangetts, harattens
gjorts gällande uttryckligen det fråganär ersättningår förutom tort seom

Eyben mfl., 1993, 330 och Vinding Kruse Møller,von 1993, 276 f..s. s.—

4.2.1.5 Skadestånd för psykisk chock ad.

Skadestånd för psykisk chock utgår endast i begränsad utsträckning i
Danmark. En till ersättningrätt torde förutsätta den skadelidande haratt

eller varit i farautsatts utsättas för direkt fysisk skadaatt Vindingseen
Kruse, 1989, 293.s.

I rättsfallet UfR 1973.451 tillerkände Højesteret drabbatsen man som av
psykisk chock ersättning för ekonomisk skada med hänvisning till att mannen

skuld varit inblandad iutan allvarlig olycka däregen en en annan person
avlidit inneburit fara för den chockade.även Chockskadanmen hade upp-
kommit först tid efter olyckan och tagit sig iuttryck ångestneurosen meden
skuldföreställningar. Skadan ansågs invaliditetsgradmotsvara 15en om
procent.

l praxis har ersättning regelmässigt i de fallvägrats den psykiska chockennår
endast varit följd den skadelidande eller blivitbevittnat underrättadatten av

allvarlig olycka se Vinding Kruseom 292 och Trolle i UfRen 1973 Bs.
306.s.

Inom doktrinen har uttryckts förståelse för domstolarnas restriktiva inställning
i de fall chockskadannär tillfogats helt utomstående tredjeen man som
bevittnat eller fått höra allvarlig olycka. En långtgående tillrättom en er-
sättning för chockskador har förenad risk förmed skade-ansetts atten
ståndsrätten missbrukas. Detsamma gäller för det fall någon drabbasatt av
chock till följd sårande eller hänsynslösaav en annans grovtpersons
uppträdande se Vinding Kruse 293. Vinding Kruse kan däremot intes. se
något hinder till skadeståndratten för psykisk chock utvidgasmot att till att
omfatta också fall då chocken uppkommit vid bevittnande eller under-av
rättelse anhörignära dödats eller blivitatt svårt skadad. En sådanom en
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knappastVinding Kruseenligtskulleskadeståndsrätten varautvidgning av
intefallorimlig, ihelleroch intemissbruk vart omrisk förmedförenad vara

make,äktabarn,till föräldrar,ersättningsberättigade begränsaskretsen av
295.KruseVindingsyskon seeventuelltochsambo s.

skadeståndOmprövning4.2.1.6 av

genoptagelseomprövningtillskadelidande avrättden§ harEnligt 11
skadestån-sedandeterhvervsevnetab,ellervarigt ménför omskadestånd

hälsotill-skadelidandesi denändringaroförutseddainträderblivit bestämtdet
väsent-kanförvärvsförmåganeller antasmengraden varaföljdmedstånd att

antagits.tidigarevadligt högre än som
dvs.avsluttet,ersättningsfrågan är av-bestämmelsenenligtDet krävs att

Be-mellanavtal parterna.ellerdomlagakraftvunnengjord genomgenom
deerhvervsevnetab;ochmenersättningsposternaomfattarstämmelsen

skadaekonomiskframtidaförersättningSverige, barasomialltså inte,avser
prövningförnyadmånvadskada. lideellframtidaförersättning enocksåutan

andethelbredelseudgifter,ersättningsposter,andraske somkan även av
enligtbedömassmcrte, fårsvieellerarbejdsfortjenestetabttab, og

verkanbindandeavtalsrättskraft ochmaterielladomarsreglerallmänna om
201 f..193 och1993,Møller,KruseVindingse s.-

i denförändringarskettdet har§ fordrasenligt llomprövning attFör
denavseendet ärI detpsykiskt.ellerfysiskthälsotillstånd,skadelidandes

möjliggörsvenska,denbegränsad om-änbestämmelsen somdanska mera
för be-grundtilllegatharförhållandendeändringvidprövning somav

inteförhållandenekonomiskaFörsämrade som3.6.4.avsnittsedömningen
omprövningtillintesåledes rättgrundarhälsotillståndförsämratföljdär ettav

enligt deomprövningFör1978 40.NJMiEybenjfr§enligt 11 s.von
erhvervsevnetabspro-ellermengradenvidarefordrasreglernadanska att

krävsantagits. Dettidigareväsentligt högre änblivithaccnten kan somantas
Väsentlig-väsentligt högre.blikanskadeståndetsjälvainte antasdäremot att

erhvervsevnetabs-ellermengradenuppfylltsannolikthetskravet är om
med 5 sedelbartjämntprocenttal ärellergradtalstigit tillprocenten somett

197.MøllerVinding Kruse s.-
kanSkadevållarenskadelidande.denendastOmprövning begäraskan av

skadelidandesfall dendetomprövning förståndtillinte fåsåledes en
skadeståndetnärvadbli bättresig än antogsvisaskullehälsotillstånd som

bestämdes.
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Det finns inget hindrar från avtala omfattandesom parterna att om en mera
tillrätt omprövning vadän följer Däremot torde det i allmänhetsom av

inte möjligt avtala bort till omprövning enligtatt rätten §ll för-vara om
utsättningar härför i övrigt uppfylldaär Vindingse Kruse Møller 203 f..s.-

Om omprövning leder till den skadelidande skall tillerkännasen att
ytterligare ersättning, bestäms denna i den ersättningsnivâ rådde vidsom
tidpunkten för skadan. Förändringar ersättningsnivån kan ha skettav som
under mellantiden skall således inte inverka bedömningen. På till-
läggsersättningen utgår i stället från skadetillfälletränta se Vinding Kruse -
Møller 198.s.

En fordran skadeståndpreskriberas i princip 5 år efter det kravet haratt
förfallit till betalning, vilket beträffande varigt men och erhvervsevnetab

den tidpunkt den skadelidandesnär hälsotillstånd blivit stationärt.anses vara
Undantag gäller dock för det fall den skadelidande inte medvetenatt var om

han hade krav skadestånd. I sådant fall löperatt fristen frånett den tidpunkt
den skadelidandenär kunde kräva skadestånd. På grund kravet i §llav om

det skall föreligga oförutsedda ändringar i den skadelidandesatt hälsotillstånd
reglernaär preskription underordnad betydelse för omprövningsfallen.om av

Det endast undantagsvisär krav ytterligare ersättning kanettsom vara
preskriberat se Vinding Kruse Møller 198.s.-

4.2.1. 7 Jämkning på grund medvållandeav

Om den skadelidande skuld har bidragit till skadan personskadagenom egen -
eller skada kan skadeståndet jämkas eftertyp vad skäligtärannan av som-
med hänsyn till graden skuld sidor. Dettaömse följa allmänav anses av en
skadeståndsrättslig princip. Motsvarande vid krav pågäller skadestånd för
förlust underhåll tab af forsørger avlidne medverkat till döds-denav om
fallet. För jämkning fordras dock medvållandet varithar viss betyden-att av
het. Om den skadelidandes medvållande bedöms mindre allvarligt änvara som
fordras for jämkning med 13 avstår domstolarna nämligen i regel helt från att
jämka.

Enligt 1985 års danska trafikskadelag gäller uttryckligenligt regel atten
ersättning för personskada eller förlust underhåll kan ned eller heltsättasav
falla bort, den skadelidande eller den avlidne uppsåtligen har medverkatom
till skadan. I särskilda fall kan ersättningen också vidned oaktsam-sättas grov
het se Vinding Kruse, 1989, 211 och 323. möjlighetNågon jämkaatts.
ersättning vid ordinär vårdslöshet från den sidaskadelidandes finns däremot
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ienligt 6 § 1992gällerjämkningsregelmotsvarandelag. Eninte enligt denna
patientförsäkring.års lag om

12 eller 23.l3,kvotdelarnanågonjämkning normalt med[praxis sker av
skadeståndslageni danskastycket den§ andrafinns enligt 24fallI vissa en

från dendelvis bortseellerbestämmande heltvid skadeståndetsmöjlighet att
betungandeorimligtskulledetDet gällermedvâllande. närskadelidandes vara

särskildaövrigtieller detjämkadesersättningenskadelidandefor den avom
ersättninghögre änskadelidandedenrimligtframstårskäl somatt gesom

fall kanI sådanafulltbeaktadesmedvållandeblivit fallet hans ut.skulle ha om
ersättning ellerfullantingensin medverkan,således,skadelidandeden trots

bedömningenVidfått.haskulleersättning hanåtminstone högre än annars
skadevållarensbeskaffenhet,skadeståndsansvaretsomfattning,skadansbeaktas

försäkringarföreliggandeintressen,skadelidandes samtdenförhållanden, om-
undantagsfall seibaratillämpastänktövrigt. Regelni ärständigheterna att

någonintejämkning skerfall görsff.. I de351m.fl., 1993,KruseVinding s.
skada.ideellekonomisk ochersättning förmellanskillnad

bestämmandeSkadeståndets4.2.1.8

domstolDanmarkipersonskada avgörsersättning förangåendeTvister av

skiljenämnd.eller
skadelidandesåväl denkanskadeståndslageni danskaEnligt lO § den som

angåendeArbejdsskadestyrelsenfrånutlåtandeinhämtaskadevållaren
storlek. Omerhvervsevnetabprocentens partenméngradens och ena

den andrakanArbejdsskadestyrelsenprövadfrågasådanfåönskar aven
rådgivandedock endastutlåtandeStyrelsens ärförhindra detta.inte avparten

inte kanfallI debindande förintesåledes parternaochkaraktär parterna.
undantagsvisendasttordepraxisldomstol.fråganfår avgöras avenas,

utlåtande.Arbejdsskadestyrelsensavviker fråndomstolarnaförekomma att
denutarbetatArbejdsskadestyrelsenocksådettidigareSom nämnts är som
förersättningbestämmandevidDanmarkitillämpasinvaliditetstabell avsom

r unmen .
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4.2.2 Finland

4.2.2.1 Allmänt

Den finska skadeståndslagen från år 1974 bygger i huvudsak på culpaprinci-
Enligt 2 kap §l denär uppsåtligen vårdslösheteller förorsakarpen. som av

skada skyldig skadan.ersättaannan att
Lagen innehåller inte några bestämmelser skadestånd ihur sambandom

med personskada skall beräknas. Utgångspunkten torde emellertid denattvara
skadelidande skall ha full ersättning för sin skada.

Liksom i de flesta andra länder skiljer mellan ekonomisk ideellochman
skada. Gränsen mellan olikade slags skadorna dock inteår skarp. Att ansvar
åvilar någon på objektiv grund hindrar inte i sig skadestånd utgår också föratt
ideell skada. Enligt finskaden trañkförsäkringslagen gäller emellertid så till
vida begränsning ersättning för sveda och värk förutsätteratten som att
skadan inte obetydlig.är

4.2.2.2 Skadestånd till den tillfogats personskadasom

Den har tillfogats kroppsskada eller personskada har enligt 5 kap.som annan
2 § skadeståndslagen till ersättning for sjukvårdskostnadrätt och andra utgifter
till följd skadan, för minskning inkomsti eller uppehälle, för sveda ochav
värk lyte eller beståendesamt annat men.

Begreppet personskada

Med personskada fysisk eller psykisk någon tillfogatsskadaavses genomsom
fysiska medel misshandel, förgiftning eller frihetsberövande.t.ex.genom
Även fysisk skada någon tillfogats fysiskasätt änen som annat genom
medel, exempelvis ärekränkning, personskada. Enärgenom att somanse
psykisk skada inte tillfogats fysiska hotmedelsom t.ex.utangenom genom-

torde däremot betraktas personskada fall det frågaendast i de ärsom om en-
påtaglig psykisk sjukdom. Ett lidande karaktären enbartharsom av sorg,
obehag, olust intenormalt personskada Saxén,se 1975,etc. anses vara en

60 f.. Sådant lidande kan dock i vissa fall enligt 5 6kap. Enligtersättass.
denna bestämmelse utgår nämligen ersättning lidande,för psykiskt oberoende

personskada, till den har blivit för brott frihet, elleräraav utsatt motsom ett
hemfrid eller dylikt brott se härom SOU 841992: 165 ff..annat s.
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Kostnader

följdtillutgifteroch andrasjukvårdskostnadersättningsposten avTill
förbands-ochmedicinsjukhusvistelse,förkostnaderhänföraskadan är att

mån dei denKostnaderna ersättsresekostnaderläkarkostnaderartiklar, etc.
pålegatskadelidande haranledning denmedMerkostnadskäliga. attär av

nöd-varit frågadetendastsjukhusallmänt ersättsi stället för omprivat om
1975,Saxén,motiverat semedicinsktvarithjälp eller detvändig första annars

skadeståndsskyldigedenkani hemmetvårdatsskadelidandeHar den285.s.
fallför detgällerDetta ävenersättning för vården. attskäligåläggas utgeatt

sinvårdasi ställethjälpavlönad t.ex.anlitarinteskadelidande utan avden

make.
varit påkalladebesökensjukbesökfor ersättskostnaderanhörigasNära om

tillfrisknande sedennespåskyndatdeskadelidande ellerdenvårdenför av
påkalladei regelBesök1994:48.HD286 och om1975, varaSaxén, ansess.

kunnaersättning docktordeUndantagsvislitet barn.skadelidande ärden ett
Ersättning utgårskadelidande äri fall denocksåutgå när person.vuxenen

inkomstförlustför denocksåbesökensjälvaförkostnadenför utaninte bara
440.1983,Saxén,besöken semedi sambanduppkommitha s.kansom

förutgifterframtidaersättningspost ävenersättsdennaförInom ramen
förutgiftergällaDet kansäkra.sånågotde när an-e.d.sjukvård ärom

hushållsut-ökadesjukvårdstillbehör,nödvändigaunderhållskaffning och av
härför bestämsErsättningenhemhjälp.förkostnaderochresekostnadergifter,

engångsbelopp.tilli regel ett
harskadangrundpåkostnaderförinteErsättning utgår däremot avsom

ellergällandebiljetterinköpta semes-onödiga, ett enblivit evenemangt.ex.
skadan seföljdnämligen intekostnaderSådana avenvaraansesterresa.

441.1983,Saxén, s.
ersättningSådan ärengångsbelopp.kostnaderSkadestånd för utges som

skattefri.

Inkomstförlust

förloradsåväluppehålle ersättselleri inkomstminskningUnder posten
arbetsoförmåga.varaktigsjukdomsperiodenakutaför denarbetsförtjänst som

Sverige.igällerprinciperiefterErsättningen bestäms somstort sett samma
efterhand ochii regelarbetsförtjänstförloradersättning förfastställsSålunda

ersättningmedanföranlett,faktisktskadaninkomstförlustutifrån den rentsom
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för varaktig arbetsoförmåga bestäms i skillnadenutgångspunktmed mellan
inkomstden den skadelidande skulle uppbära, inteha kunnat han hadesom om

skadats, och den inkomst han skadan kan komma uppnå setrots antas attsom
Saxén, 1975, 268.s.

FinlandI finns inte några allmänna skadestândsrättsliga regler hurom
ersättningen skall beräknas i fall då den skadelidande barn. I praxis harär ett
ersättningen bestämts skönsrnässigt.

Inom trañkskadeomrâdet har Trafikskadenämnden utarbetat förnormer
beräkning försenad inkomst. Ersättning härför utgår enligt trafikförsäk-av
ringslagen i fall då den skadelidandes utträde i förvärvslivet pä grund av
skadan bevisligen blivit fördröjt. Ersättning utgår tidigast från tidpunktden då

skadelidandeden skulle ha börjat arbeta inträffat,skadan inte dock tidigastom
från 16 års ålder. Ersättningen beräknas utifrån medelinkomsten för dem som
börjat iarbeta vidyrke och tidpunkt den skadelidande församma samma som
det fall skadan inte hade försenat dennes utträde i förvärvslivet.att

Särskilda regler finns inte heller för falldet den skadelidande hem-att var
arbetande. l praxis ersättninghar för förlorad arbetsförtjänst i sådant fall be-

till belopp motsvarande förhöjda levnadskostnaderstämts HD 1965seett
73. I doktrinen har också förordats ersättningen värdetatt motsvarar av
hushållsarbetet, hjälp inte anlitas iäven hemmet skadetillfälletefter seom
Saxén, 1975, 289 och HD 1987 24.s.

Den finska skadeståndslagen innehåller inga regler samordningom av
skadestånd med andra förmåner den skadelidande har till medrättsom an-
ledning sin skada. Utgångspunkten emellertid densammaär i Sverige:av som

ersättningden skadelidande skall ha full för sin skada inte bli överkom-men
penserad. När skadeståndetbestäms sådana förmånernormaltavräknas därför

den skadelidande grund håll, frånskadan frånerhållersom annat t.ex.av
det allmänna eller från olika försäkringar. gäller dock för ersättningUndantag
från s.k. summaförsäkringar Saxén, och 312 f..se 1975, 267s.

Skadeståndetsform vid framtida inkomstförlust i regel livränta, inteär om
den skadelidande har begärt engângsbelopp Saxen, 1975,seatt ett

295 f.. Ersättningen ibeskattas inkomst har fastställts formdens. som avom
livränta, medan den skattefri engångsbelopp.denär utgår ettom som
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och värkSveda

skadelidande fördenvärk kompenseraErsättning för sveda och attavser
lidande hängerockså för sådantobehagandra fysiskaochsmärta sommen

föranleddpsykisk skada,fysiska obehagen. Enmed de t.ex.rent avsamman
förinte inomdäremotärekränkning, kompenserasangivelse ellerfalsk ramen

kap.16i enligt 5 kap.ställetoch värk; densveda ersätts motsvararsom
1992:84 166.SOUskadeståndslagensvenska se3 § i den s.

ersättningriktlinjer för hurinte någraskadeståndslagenfinskaDen anger
ersättningen dockpraxisI bestämsbestämmas.och värk skallför sveda van-

trafikska-Trafikskadenärnnden förutarbetatsligtvis enligt de avsomnormer
svårhetsgrad, hurmed hänsynskadorna graderatshardefall. I dessa normer

medförtarbetsoförmåga dentidslångden krävt och hursjukhusvård samtlång
olägenhet. Föransenligringa ellermedförtill invaliditethuruvida den lett som

intensivavanligenförutsättsskall utgåhuvudersättning över taget meraatt
82.1975,Saxén,kortvarigt lidande sealltförinteeller ocksåsmärtor, s.ett

vårkersättningensveda ochövergårstabiliseratssjukdomstillståndetEfter att
konstaterades1994:62rättsfallet HDbestående Ii ersättning för lyte och men.

omständig-särskildaföljer normbeloppenidomstolarna allmänhet attmenatt
råhet, kangrymhet ochsärskildagärningensvid rnisshandelsbrottsåsomheter,

ersättningens storlek.påverka

i olikadelat in skadornai sinaTrafikskadenärrmden har tre gruppernormer
behandling,i formkrävsomfattning, åtgärderoch dealltefter deras avart som

mellanskiljerSålundainvaliditetsgrad.arbetsoförmåga ochtiden för man
skador.och svåramindre svåraobetydliga skador, skador ärsom

eller tvåläks pådelshänförs sådana skadorobetydliga skadorTill ensom
sjukhus-dels inte kräverkvarståendenågotefterlämnaveckor att men,utan

Vid dessa skadorarbetsoförmåga.tvåföranleder veckorsdels högstvård,
trafikförsäkringslagen.enligtoch värkersättning för svedainte någonutgår

ochlindriga skadormellanskiljersvåra skadormindreInom mangruppen
bl.a.kategorin hänförsTill förralindriga. densvårareskador änärsom

veckasmedföringrepp eller änoperativainte kräverskador enmersom
arbetsoförmågatvå månadersföranleder högst samtsjukhusvård och som

kvarståendenågotförorsakarinvaliditet inteobetydligefterlämnar men.som
ersättning med mellanjanuari 1994och med den 1skador utgår frånFör dessa

skadorbl.a.lindriga hänförsTill skador svårare500 FIM. än600 och 4 som
intensivvård, ochintebehandling, dockmedicinskolika formerkräver somav

förenadkankomplikationer. Skadaninte någrabehandlingenefter varager
underarbetsoförmågaföranledaochtill veckorsjukhusvård tre-med treupp

förut-underinvaliditet,medförenadSkadan kansju månader. även vara
kategori skadorFör dennaolägenhet.lindrigmedförsättning den endastatt
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uppgår ersättningen enligt till 500-11 000Trafikskadenämndens schablon 4
FIM.

nämligen i svåra skador,De svåra skadorna indelade iär tre grupper,
svåra skadornamycket svåra skador och exceptionellt För desvåra skador.

000 FIM och för deuppgår ersättningen för sveda 000-31och värk till ll
exceptionellt svårasvåra till 31 demycket skadorna 000-52 000 FIM. För

000 Tillslutligen, minst 55 FIM.skadorna, uppgår ersättning tillmotsvarande
omfattandekategorin förenade medden räknas sådana skador ärsenare som

långvarig sjukhusvistelse ellermångfaldiga operativa ingrepp,och kräversom
oftastsvår, totalmedför behov beståendeanstaltsvård och efterlämnarav som

skadade.invaliditet eller förorsakar bestående hjälplöshet hos densom annars
finns inte.och värk INågot formellt tak det gäller ersättningen för svedanär

uppgått till 130 000praxis torde ersättning för sveda och värk hamestsom
1994:62.FIM se HD

Ersättningenvärk fastställs engångsbelopp.Skadestånd för sveda och ärsom
skattefri.

Lyte och men

men bestående obehag,beståendeMed lyte eller närmastannat avses
ntindervärdeskänslor, hinder utföra dagliga sysslor,psykiskt lidande, att

till ilivsforingen I vad fallet frågaläggabesvär äretc. motsatsatt omom som
ersättningen för lyte beståendeoch värk kan ellerersättning för sveda annat

fysiskamed vid förlustpsykiskt lidande samband obehag,utan t.ex.men avse
Även sådana skadeföljder ökadmusicera ellerförmåga sporta.att somav

i och ökade framtida resekostnader tordeanspänning arbetetuttröttning eller

under dennaersättas post.
fastställt vissaTrafikskadenämndenOckså beträffande lyte och harmen

schabloner för trañkskador.

efterharTrafikskadenämndens schabloner innebär skadorna grupperatsatt
från till1svårhetsgrad i olika invaliditetsklasser. har20 Klasserna numrerats

allvarligaste.20 de20, omfattar de lindrigaste1 skadorna och nrvarav nr
basbeloppmedmultipliceraGenom invaliditetsklassens koefñcient ettatt -

på denberoendetill FIMstorlek uppgår 6 350 FIM eller 12 700 omvars
framår fårskadelidande skadetillfallet 18vid under eller över ettmanvar -
127 O00grundbeloppetskadelidande i invaliditetsklassgnmdbelopp. För 20 är

000 FIM.fall 254iden skadelidande under 18 ochFIM, år,är annatom
6 700 FIM1skadelidande i invaliditetsklassMotsvarande belopp för är

ortoped- ochskillnad mellaninterespektive 12 700 FIM. Normema någongör
skallskador.
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ersättningen i enskilda falletUtifrån grundbelopp bestäms sedan detdetta
fritidssysselsättningar.ålder, yrke ochtill den skadadesmed hänsyn

ersättning18skadelidande vid skadetillfállet under år bestämsFör varsom
tiden tiden innan dentill 18 års ålder, dels for därefter. Förfor tiden framdels

i proportion till åldern,18 år står ersättningen omvändskadelidande har fyllt
För818 17-åring 118 grundbeloppet.10-åring erhåller ochdvs. avenen

särskild ersättning18skadelidande har fyllt år bestämstiden efter det denatt
FIM.för närvarande 12 700gäller då, dvs.enligt det grundbelopp som

Åldern från grundbeloppetpå såbetydelse sättär även att manav
för18-65 avdrag medskadelidande i åldern årbeträffande gör procentett en

vid skadetidpunkten ochskadelidandes ålder överstiger 18 årvarje denår som
med 47fyllt 65 år avdrag delsskadelidandebeträffande gör procent,ettsom

vid tid-skadelidandes ålderför varje år denytterligare tvåmeddels procent
65 år.skadanpunkten för översteg

iskadan återgåryrkesarbetande och efterskadelidandeI fall då den är
det medhöjasersättningen för och beståendekan lytearbetet attgenommen

mellanmultipliceras med faktorframräknade beloppettill åldernhänsyn en
2,0.och1,1

skadelidandemedfört för denskadan harBeroende på den olägenhet som
höjning i frågafritidssysselsättning ytterligare kommakani dennes attgenom

multipliceras medframräknade beloppetmed till ålder och yrkedet hänsyn en
följd skadan harskadelidande tillgäller den1,1-1,5. Detfaktor avomom

tidigarefritidssysselsättning hanavstå fråntvingats helt och hållet somen
tillämpasfaktor skallVid bestämmande densig regelbundet.ägnat somav

tid vilkensannolika underfritidssysselsätmingens denbeaktas bl.a. art,
möjligheten bytaochbedrivas, regelbundenhetsysselsättningen kunnat dess att

fritidssysselsättning.till en annan

missbildning,vanställandekosmetiskt såsomgäller enbart ärr,När det men,
vanligtvisersättningen härförliknande,hállningsfel bestämsstympning, och

synlighet.färg, läge ochomfattning, form,till defektensmed hänsyn art,

i sina schablonerTrafikskadenämndenomständigheter harBeroende dessa
vissaför dessai olika ochkosmetiska skadornain dedelat angettgrupper

kosmetiskalindrigaligga. Förgrundbeloppet skallinom vilka det s.k.ramar
vid mycket svåradentill 3 200-8 400 FIM, medanersättningenskador uppgår
grundbeloppdock endastFIM. Dessa beloppminst 60 000 ärskador är som

fritidssysselsätt-ålder, yrke ochtill den skadelidandeshänsynjusteras med
inverkar18 år,för skadan underskadelidande vid tidpunktenningar. Var den

äldre,skadelidande däremot görsstorlek. Var deninte ersättningensåldern
18 årvarje år han1,5 för övergrundbeloppet medfrånavdrag procent var

i hansskadelidandeför denskadan olägenhetårs ålder. Medförtill 75upp
sig fritidssyssel-åtmöjligheteninverkar den på ägnayrkesutövning eller att

medframräknatshöjas det beloppersättningensätmingar, kan att somgenom
skadelidandes1,1-1,5. Denmultipliceras med faktortill åldernhänsyn omen

storlek.ersättningensförnågon betydelsei sig intehar däremotkön
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ÄrSkadestånd för skadeli-lyte och fastställs engångsbelopp. denmen som
varaktigt idande medvetslös, utgå form livränta.torde ersättningen dock av

Ersättningen skattefri.är

Ersättningsnivân vid ideell skada

Lloyds undersökning ersättningsnivån EU- och EFTA-år 1993 inomav
avsnitt vid kvinna i ZO-årsáldernländerna se 4.1 handen att somger en

extremiteter,drabbats tetraplegi, dvs. förlamning samtliga skulle varaav av
berättigad till ideell skada, däravskadestånd med 303 900 FIM avseende

248 900 for och värk. Ersätt-FIM för lyte och och 55 000 FIM svedamen
ningen blivit vid total synförlust liksom vid paraplegiskulle ha densamma

Vid hörselförlust enligt källavid svår hjärnskada. total skullesamt samma
ersättningen för ideell uppgått till 204 400 FIM, 149 400 FIMskada ha därav

för Vidför lyte och 55 000 FIM sveda och värk. amputationsamt ettmen av
armbågen ersättningenamputation nedanför skulleunderben eller armav en

blivit 700 FIM respektive 179 700enligt ha 129 500 FIM, 74rapporten varav
Slutligen vidrespektive 500 FIM för lyte och skulle förlustFIM 124 men. av

ideell skada haersättningen för uppgått till 93 200 FIM,på ögaettsynen
000 FIMoch 31 Se62 200 FIM för lyte och för sveda och värk.menvarav

ff.1994, 357Mclntosh Holmes, s.-

dödsfallSkadestånd vid4.2.2.3

Sverigeliksom iskadestånd begränsad till ekonomisktillEfterlevandes ärrätt
efterlevandetillcrkänna ersättning för ideellstöd i lag förskada. Något att

medfört finns inte.i dödsfallskada form det psykiska lidandet.ex. ettav som

Begravningskostnader m. m.

i sambandkostnaderEnligt 5 kap. 3 § skall begravningskostnader övrigaoch
i huvudsakBestämmelsen tordemed begravningen skäligtmed belopp.ersättas

i den svenska skade-tillämpas på motsvarande bestämmelsesättsamma som
jfr HD 1988:5.ståndslagen se Saxén, 1975, 287 och 1983, 441s. s. ;
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Förlust underhållav

blir nödvändig för-Enligt kap. 4 § den dödsfall5 år ett utansom genom
försörja sig själv.sörjning berättigad till skadeståndhärför till dess han kanatt

principen tredjemansskada inteRegeln, undantag från ärär ett att er-som
underhållsskyldighet försättningsgill, förutsätter det förelegat denharatt en

emellertidUnderhållsskyldigheten får inteavlidne den efterlevande.gentemot
omständigheten avlidne faktisktgrundad enbart avtal. Den denatt rentvara

till skadestånd Saxén,bidrog till underhåll grundar heller inte serättannans
jfr 1988:5.1975, 300 och 1983, 444; HDs. s.

frånskilda makarErsättningsberättigade efterlevande makar ellerär som-
minderåriga adoptivbarn. För barntillerkänts underhåll barn och varar-

härefterunderhållsskyldigheten till 18 års ålder, barnetnormalt fram men om
skade-sin utbildning underhållsskyldigheten och därmedfortsätter kan -

Fosterbarn inte be-ståndsskyldigheten utsträckas några år.komma äratt-
heller tillföljaktligen interättigade till underhåll fosterföräldrarna ochav

Likaså föreligger inteskulle dödas.skadestånd någon fosterföräldrarnaom av
tillföräldrar. Föräldrarunderhållsskyldighet för barn barnetsnågon gentemot

till skadestånd enligtblivit inte berättigadebarn dödat såledesärett som
301 f..5 4 § se Saxén, 1975,kap. s.

efterle-enligt § förutsätter vidare dentill skadestånd 5 kap. 4Rätten att
avlidneavlidne. Om dendelvis uppburit underhåll denvande helt eller har av

i inteförsörjningsplikt utgår således regellängre tid försummat sinunder en
vid skade-underhåll inte betaladesskadestånd. Men någotnågot även om
inträtt iunderhållsplikten skulle haskadestånd utgå i fall dåtillfället, kan en

framtid se Saxén, 1975, 303.nära s.
efterlevandevad denSkadeståndets skall enligt 5 kap. 4 §storlek motsvara

såledessig. Ersättningen bestämstill själv försörjabehöver dess han kan

ekonomiska förlustinte utifrån denutifrån efterlevandes behov ochden som
sig inomErsättningen måste dock hålladödsfallet inneburit för denne. ramen

avlidne. Denuppburit i underhåll denefterlevande tidigareför vad den av
ersättningminskaskyldighet behovetefterlevande ha att av genomanses en

praxis tordearbete. lmöjlighet försörja sig självi mån egetatt genomav
skadelidandes levnadsstandard,tillskadeståndet med hänsyn denbestämmas

avlidnes barns skol-för denförmögenhetsforhållanden, kostnadernadödsboets
ekonomiska förhållan-skadeståndsskyldigesoch till dengång med hänsynetc.

betydelseinte tillmätas sedäremotskuld tordeden. Graden skadevållarensav
1975, 304 f..Saxén, s.
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Den finska trafikförsäkringslagen hänvisar bestämmandei fråga om av
ersättning för trafikskada till reglerna i skadeståndslagen. Enligt5 kap. 2-5 §§
trañkförsäkringslagen utgår ersättningemellertid vid för minskningdödsfall
i inkomst eller uppehälle och inte underhåll det talasbara nödigt som om
i 5 kap. 4 Trafikförsäkringslagen förmånlighar därför änansetts vara mer
skadeståndslagen för de efterlevande. inomDen praxis utvecklatssom
trafikförsäkringsorrtrâdet torde inverkat höjandeemellertid i viss mån ha även
på den ersättning döms Saxén,med stöd skadeståndslagen se 1975,utsom av

306.s.
Enligt Trañkskadenämndens ersättningen vidbestäms skadanormer som-

inträffat efter den januari 1982 enligt avlidne1 följande. Om den efterlämnar-
makeendast utgår ersättning 60med belopp motsvarande denprocent av

avlidnes inkomst. Finns efterlevande barn, stiger ersättning med 5även
procentenheter barn till 75 Ersättningen fördelas mellanprocent.per upp
maken och barnen så, maken erhåller två varjeandelar och barn andel.att en
Om efterlevandede barn dödsfallet har blivit föräldralö-utgörs av som genom

ersättningen till avlidnes finnsuppgår 50 den inkomst detprocentsa av om
endast barn, 60 den inkomsten det finns 65två barn,ett procent procentav om

inkomsten finnsdet barn och 70 inkomsten det finnstre procentav om av om
fyra eller fler barn. I dessa fall delas ersättningen lika mellan alla barnen.

tidpunkt avlidneFrån den då den skulle ha uppnått pensionsáldern sänks
det inkomstbelopp ersättningen beräknas med 40 procent.som

enligt § meningenskadeståndet kan 5 kap. 4 andra bestämmas utgåatt
antingen kapitalbelopp eller i form livränta. l praxis torde ersättningenavsom

detregelmässigt bestämmas i form livränta, såvida inte fråga endastärav om
mindre belopp.

§Skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 4 kan åläggas i fall då någonäven
självmord och det finnsefter skada begått orsakssamband mellan denetten

Saxén,handlingen självmordct seskadegörande och 1975, 66; jfr NJAs.
1966 331.s.

4.2.2.4 Verkan den skadelidandes dödav

Före år 1950 ha till ersättning för ideellgällt den skadelidandes rättattsynes
skada gick arvingarna före död hadehansöver endast ersättningsrättenom
fastställts Hakulinen,förlikning 1951,eller lagakraftvunnen dom segenom

144. I denrättsfall nämnda år tilläts dock arvingarna överett att ta etts. av
skadelidande i rättegång framställt yrkande ersättning för sveda och värk.om
Denna grundsats framgår motsättningsvis 3 före-7 kap.numera av som
skriver skadelidande i inteden avlidit så dödsboethar delägarna rättatt attom

talan ersättning för lidande, värk eller för lyte ellerväcka sveda ochom
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Ävenbestående bestämmelsen alltså har utformatsannat men. om som en
talerätt innebörden i praktiken till ersättning för nämndaregel är rättenattom

skadelidande självideell skada går på arvingarna, den harslag överav om
ersättning. torde gälla ersättningskravet harväckt talan Detsamma närom

medgetts skadevållaren före dödsfallet.av
iBeträffande ersättning för ideell skada slag reglerasänannatav som

doktrinen antagits anspråk7 kap. 3 § rättsläget osäkert. I harår att ettmera
ideell till överlåtbar rättighet, upphovsrätt,på skada anknyter t.ex. ensom en

skadelidande inte förenågra begränsningar, alltså denkan ävenärvas utan om
ersättning Hakulinen 147.sin framställt något krav denna sedöd s.

Skadestånd för psykisk chock e.d.2.2.5

fysiskframhållits personskada inte bara skadaSom tidigare med utanavses
Psykisk regelmässigtpsykisk såsom chock eller skadaockså sådan, ärneuros.

fysiska medel.ersättningsgill i fall då tillfogats den skadelidandeden genom
intetidigarepsykiska medel har sakenHar det däremot skett ansettsgenom

98rättsfallet HD 1980 tordeSaxén, 1975, 66. Avlika klar se t.ex.s.
ersättningsgill i sådant fallemellertid framgå skadan även ettatt numera anses

i 1994 395 vid 26.jfr Sisula-Tulokas TJFF nots.
bliskada,i fara lida fysiskOm själv är näraär attatt t.ex.en person

delaktig ibli överkörd eller skuldmisshandlad eller ärnära utanatt enegen
föranleddaåtminstone den chockenoch därvid får chock, tordeolycka aven

förutsättningarersättningsgill, såvida övriga förekonomiska skadan vara
Enligt 1975, 67 fordras det dockskadeståndsskyldigt uppfyllda. Saxénär s.

inte heltchockskadade alltså harförelegat verklig fara och dendet attatt en
situationen.felbedömt

följd anhörigtillfogas psykisk chock tillFall då någon näraattav enen
tredjemansskadai princip betraktashar dödats eller skadats torde somsom en

anhörigeden harersättningsgill. praxis skadestånd dömtsinte l har närär ut
tillfogaavsikten med brottetuppsåtligt brott ochdödats attett vargenom

skadestånd utgå1983 8. Möjligen kantredje själsligt lidande se HDman
anhöriguppkommit vid åsynenvid psykisk chock näraockså attav ensom

1975, 681962, 185 ochsvårt skadad Saxén,blivit dödad eller se s.s.
till följd underrättelsenvid psykisk chockskadeståndDäremot har vägrats av

skadestånds-dödadanhörig blivit svårt skadad ellernäraatt genom enom en
1984 1421984 22, 1984 122,handling 1977 104,se HDgrundande

flickoråttaårigafall där tvåframför 1991 års1991:146. Dessa fall, alltoch
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brutalt dödats varefter kropparna bränts, har för kritikdock stark inteutsatts
bara i doktrinen också i den allmänna debatten Sisula-Tulokasse iutan TJFF
1994 387 ff. där jämförelse görs med de motsvarande svenska rättsfallens. en

JustitiedepartementetNJA 1993 41 l och II. januarihar i 1995 tillsatts. en
arbetsgrupp för utreda frågan lagändring dennapå punkt.att om en

6 Omprövning skadeståndav

Den finska skadeståndslagen innehåller inte någon bestämmelse ompröv-om
ning skadestånd för personskada. Har skadestånd för framtida inkomstför-av
lust fastställts dom i form engångsbeløpp, torde domengenom av vara
definitiv se Saxén, 1975, 297. Rättsläget osäkert i fallär dås. mera
domstolen har fastställt skadeståndet i form livränta Saxénse 299.av s.
Troligt emellertidär omprövning då kan ske HDse 1986 96.att

Eftersom dom skadestånd definitiv bör domstolen tillär hänsynen ta
alla omständigheter kända då domen En högreär instans har ocksåsom ges.

beakta de förändringar i den skadelidandes förvärvsförmågaatt t.ex. som
inträffat efter den lägre instansens dom. När finnsdet anledning anta att en
ändring i förhållandena kommer ske, exempelvis skadan kommeratt att att
förvärras i framtiden, innehåller domen ibland förklaring livräntan kanatten

vid ändrade förhållanden. I fall finnsomprövas sådana ingetdet hindrarsom
ersättningsfrågan till bedömning Saxénatt se 298.tassenare upp ny s.

litteraturenl har framhållits utdömd skadeståndslivränta bör kunnaatt en
iockså andra fall; den möjlighet tillomprövas ändring underhållsskyldighetav

vid väsentligt ändrade förhållanden föreskrivs familjerättsligi lagstiftningsom
har antagits kunna allmän principuttryck för den rättskraftses som atten om

dom fortlöpande sig tillprestationer har sträcker väsentligaintesom en om
ändringar i de förhållanden har legat Entill domen. utdömd liv-förgrundsom

skulle därförränta kunna jämkas framför väsentligt förvärrat tillståndallt vid
också vid väsentligt förbättrat tillstånd 1975, 299 och 1983,se Saxén,men s.

443.s.

En lagreglerad möjlighet till omprövning trañkförsäkringsomrádet.finns
Enligt 1 kap. 6 § andra stycket trafikförsäkringslagen gäller fortlöpandeatt
ersättning för minskning i inkomst eller liksom försenad inkomstuppehälle,

arbete eller näring, bestämts höjasdom eller avtal kan ellerav som genom
sänkas, det efteråt inträffat väsentliga förändringar i de personligaom
förhållanden varpå storleken ersättningen Som ändringberott. deav av
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ellersig svårarevisarskadanräknastordepersonliga förhållandena att vara
298.1975,Saxén,med setidigare räknatvadlindrigare än s.man

medvållandegrundpåJämkning74.2.2. av

skäligt denfinnesvadjämkas efterskadestånd§1 kanEnligt 6 kap. omsom
påtillämpliga såvälReglernatill skadan. årmedverkatskadelidande per-

denvållande hosJämkning förutsätterskada.slagspåsonskada annansom
skadeli-denjämkning dock ske närävenkanundantagsfallIskadelidande.

varit striktskulle haskadelidandedenvarit culpös,intedande t.ex. om
den seorsakathadevarit hanfall detför detskadanansvarig för att som

110.1975,Saxén, s.

princip förifordras däremot atttrafikförsäkringslagenfinskadenEnligt
uppsåtligt ellerhandlatskadelidandedeni frågajämkning skall komma att

i denendastpersonskadanförersättningfallsådantlettoaktsamt. utgesgrovt
skada skettHaruppkomst.till skadanmedverkatomständigheterövrigamån

habordevisste ellerhani fordonsigbefannskadelidandedenmedan ett som
ersättning frånutgårför brott,användesellerolovligenåtkommetvetat var

Motsva-synnerliga skål.föreliggerdetendasttrafikförsäkringfordonets om
tillståndi berusatframförde fordonetskadelidandedenbl.a.gällerrande om

Saxén,seberusadfördesfordoni personeller enett avsompassagerarevar
426 ff..1983, s.

gradenbeaktandemeddennaföreligger skerjämkning avgrund för avOm
skadelidan-denliggerdocktyngdpunktenvarvidsidor,oaktsamhet ömse

vanligtvis tilljämkningpraxis skerI124.1975,Saxén,beteende sedes s.
skillnad mellannågoninte15. Detfall, görsi enstakaellcr,13, 1412,

ideell skada.ersättning förochekonomisk skadaersättning för

bestämmandeSkadeståndets4.2.2.8

Trafikskadenämnd.Finlandifinnssagdatidigareframgått detSom enav
förverkauppgifttillharoch1960-taletbörjan att en-itillkomNämnden av

trafikskadeornrådet.påskaderegleringenihetlighet

detförordnasledamöterfyraordförande och avbestårNämnden somenav
ledamöternafyradeAvi sänder.århögststatsrådet föransvariga tre

förslagtvåtrañkförsäkringsföreningen och avpå förslagtvåförordnas av
medväl förtrognaskallLedamöternatrafikområdet.påorganisationer vara

jurist.skallledamotochOrdförandentrafikskadefrågor. varaen
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Nämnden rådgivande yttranden till försäkringsbolagavger i frågor om
ersättning enligt trañkförsäkringslagen. Dess verksamhet reglerad iär en
särskild förordning. Enligt denna skall försäkringsbolag tillhandahållersom
trafikförsäkring inhämta utlåtanden i ärenden vissa iberör förordningensom
angivna frågor. Hit hör bl.a. frågor ersättning för sveda och värk lyteom samt
och liksom fall då skadan svårartadär eller då den skadelidandemen, inte har

erbjuden ersättning. Försäkringsbolagenaccepterat lkan begära nämndens
utlåtande i andra frågor.även

Om försäkringsbolag avviker frånett nämndens rekommendation och av-
vikelsen till den skadelidandesär nackdel, skall nämndens utlåtande antecknas
i beslutet.

Både den skadelidande och försäkringsbolaget oförhindradeär väckaatt
talan saken vid domstol. För bolaget gäller talan måste väckas inomom 30att
dagar från delgivningen Trañkskadenåmndens utlåtande. I fall blirav annat
utlåtandet bindande för bolaget.

Nämnden årligen publikationen Trafikskadenämndensutger ochnormer
instruktioner

.

4.2.3 Island

4.2.3.1 Allmänt

Island fick sin första skrivna skadeståndslag så den julil 1993.sent som
Dessförinnan gällde ide huvudsak oskrivna regler utvecklats i rätts-som
tillämpningen.

Även Island inte aktivt deltagithar i de övriga nordiska ländernasom
lagstiftningssamarbete på området har utvecklingenföljt i dessaman noga
länder. Isländsk skadeståndsrätt har sålunda utvecklatsi praxis parallellt med
skadeståndsrätten i Norden i övrigt, främst i riktning den danskasomsamma
skadeståndsrätten.

Bl.a. historiska skäl har det sig naturligt Islandi söka förebildav tett att
i den danska lagstiftningen. Den danska erstatningsansvarsloven har sålunda
tjänat for 1993mönster års skaöabotalög. Det därför oundvikligtsom är att
i redogörelse för isländsk i vissrätt mån sådant också framgåren upprepa som

‘ Dennaredogörelseför isländskaförhållandengrundarsig isländskaden skadeståndspro-
positionenAllbingistidinöi, 116. löggjafarbing1992-1993, bingskjal 596. Frumvarp til
skaöabötalagaoch artikel GuönyBjömsdottir ersättningför personskadaMis-en av om
kabeeturfyrir likamstjön i Juristernastidskrift Timarit lögfrzeöinga1982 109-166.s.
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mellan lagarnaSkillnaderna4.2.1.i avsnittdanskför rättredogörelsenav
förersättningSåförekommer. ärsådanasärskilt där t.ex.dockframhålls

Reglernabestämmelserna.isländskaenligt debetydligt högrevaraktigt men
förersättningenbestämmandepåålderskadelidandesdeninverkan avavom

reglerna.danskadeockså frånskiljer siginvaliditetsgraden
skadeståndslag ärskrivnafick sin att1993årIslandtillBakgrunden att

Dettanödvändiga.ansågsskadestándsrättisländskinomförbättringaråtskilliga
Härpersonskada.vidskadeståndbestämmandereglerfrämstgällde avom

reglernamedöverensstämmelsebristandeochovisshet ombetydanderådde en
skattefrihethurgälldeoklarheterAndramenersättning.bestämmande av
till hemar-invaliditetsersättninghurersättningsbelopp,utgåendepåverkade

skulleförsörjareför förlustersättninghurochskulle bestämmas avbetande
störrereglerinföranödvändigt tardessutomansågs att somDetberäknas.

betalningsförmågasituation ochskadeståndsskyldiges m.m.dentillhänsyn
inva-beräkningreglernaändringar avbl.innebär omLagen stora ava.

falli mångaharersättningsbeloppbestämmandeReglerliditetsgrad. avom
införts.skadestånd harförminimigränserMaximi- ochstandardiserats.

be-reglernasökthar göra omSammanfattningsvis kan sägas att man
kantill vadförhållandeienklareochklarare somskadeståndstämmande av

praxis.enligttidigaregällthaantas

personskadatillfogatsdentillSkadestånd4.2.3.2 som

följandeersättning förkan krävaspersonskadaföransvarigDen ärsom
skada,ekonomisksjukvårdskostnader,arbetsförtjänst,förlorad annanposter:

blirsistnämndatvåDel posternainvaliditet,ochvaraktigtlidande, semen
tredjei §Bestämmelsen lföljder.beståendemedförtskadan haraktuella om

inkomstförlustmedlikställsi hemmethushållsarbetevärdetstycket att avom
ireglernaocharbetsförtjänstförlorad§till 2förhållandeibetydelsehar om

invaliditet.5-9 §§ om
i klump-fleratvå ellerförskadestånd poster enbestämdes1993årFöre

tidigareolikahurbildklar postersvårtoftadetDärför avär att ensumma.
redovisasskallersättningspostvarjelagen ärmed denSyftet attnyaersattes.

sig.för
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Kostnader

Sjukvårdskostnader sjükrakostnaöur naturliga och nödvändigaavser
kostnader för bota den skadelidande. Hit kostnader förhör läkarhjälp,att
sjukhusvistelse, rehabilitering, sjuktransport, rullstol Behandling ochetc.
vistelse sjukhus normaltär kostnadsfri.

I rättsfallet H l989.l3l tillerkändes föräldrar ersättning för besök och vård
sin på statlig institution för handikappade där han vistades.av unge son en

Isländska domstolar har också dömt ersättning för kostnader olägenhe-ochut
vårda den skadelidande i hemmet. Det framgår inteter att klart praxisav av

föräldrars inkomstförlust i detta sammanhang.ersättsom
ekonomiskAnnan skada annaö fjártjön kostnader drabbaravser som

den skadelidande omedelbart eller kort tid efter skadan har inträffatatt men
det kan svårt dokumentera. Tidigare kunde underattsom vara ut-personer

bildning, enligt den upphävda 264 § i strafflagen, tillerkännas ersätt-numera
ning under störning situation och omständigheter för förlängningposten av

utbildningen. Enligt den skadeståndslagen kan studerande blirav nya en som
försenad i sina studier i stället ersättningfå under annan ekonomiskposten
skada.

Från sjukvårdskostnader ekonomiskoch skada skall avdrag görasannan
för förmåner socialförsäkringenfrån och andra förmåner skadelidan-densom
de uppbär till följd skadan.av

inkomstförlust

atvinnutjönErsättning för förlorad arbetsförtjänst räknas från den tid
inträffadeskadan till dess den återgå iskadelidande arbetet eller hanskanatt

hälsotillstånd har blivit stationärt, förbättring intedvs. kandå ytterligare
2väntas, se

Bestämmelsen gällde enligt isländsköverensstämmer med vad tidigaresom
skadeståndsrätt. Då talade invaliditet,emellertid tidsbegränsad dvs.man om
minskad arbetsförmåga under varvid särskildviss period skadanefteren
ersättning utdömdes för tillfällig och för varaktig invaliditet. En nyhet enligt
skadeståndslagen värdet likställshushâllsarbete i hemmet medär att av
lönearbete, §l tredje stycket. Om skall kostnaderhemarbetande skadas,se en
för hjälpskaffa i hemmet i form arbetsförtjänst. Medförloradersättasatt av
uttrycket kan återgå i arbetet börja iden skadelidande kan arbetaattavses
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hälsotillståndskadelidandestidigare. Denomfattningungefär somsamma
förbättring.någonintestationärt läkare väntarblivit närhaanses

bl.a.avdragstycket göras§ andraenligt 2ersättning skallutgåendeFrån
förmåner.och andrasjukdomstidenunderför lön

skadelidandesdennedsättningtill beståendehar lettpersonskadanOm av
ersättning förtillhanarbete, har rättinkomsterskaffa sigförmåga att genom

5örorka,varanleginvaliditetvaraktig se
beståendeersättning förfastställdesikraftträdandeskadeståndslagensFöre
Vid vissainvaliditetsgrad.medicinskgrundvalpåpersonskadaföljder avav

ochinvaliditetstabellernamedicinskade togfråndockavvektillfällen man
inträffade.ekonomiska skadaverkligatill denhänsyn somstörre

beaktaskadeståndslagenenligtskallersättningenfastställandeVid manav
skaffaförmågaskadelidandespåverkar den attverklighetenipersonskadanhur

liderskadanföljdskadelidandedenavgörandeDet ärinkomster. avsomom
skaffamöjligheterskadelidandestill den attskallHänsyninkomstförlust. tas

5 §honom,krävasrimligtvis kansådant arbetefrån seinkomstersig avsom
skadelidandedenmöjlighetervilkamedjämföraHär fårandra stycket. man

förhållan-skadelidandesoch deninträffathadeinteskadanhafthaskulle om
måsteskadanefterochföreinkomsterUtredningpersonskadan.efterden om

skulle haskadelidandedeninkomstervilkabedömningenVidförebringas. av
bedömaFörosäkraingår flerainträffat attmoment.inte hadeskadanhaft om

fysisk talang,andlig ochtillhänsynrimligt kanvad är tamansom
ålder.ochutbildning

för-andraellersocialförsäkringenfrånförmånerförinteAvdrag görs
fjärde stycket.§5miner, se

5 §invaliditctsgrad,iinvaliditet räknasskadelidandes seprocentDen
denmotsvarandekapitalbelopp,tillfastställsErsättningenstycket.tredje ett

6 Detinvaliditetsgraden,och7,5multiplicerad medårslön seskadelidandes
förtillräckligt högkapitaliseringsfaktorn attäri Island gedebatteratshar om

l0.tillfaktordennahöjningframlagtsharFörslagersättning.full avom en
engångsbelopp.tillskall bestämmasErsättningsbeloppet ett

föreåretförvärvsinkomstsamladeskadelidandesdenräknasårslönSom
då denellerlöneändringarvidomständigheter,särskildaUnder t.ex.skadan.

årslönskönsmässigt. Denfastställs lönenarbete, sombyttskadelidande har
7ISK,000500till 4uppgårberäkningenvid sebeaktasmaximalt kan

gällde dåindextaltill detförhållandeimånadvarjeändras somBeloppet
januari 1995I15fastställs,ersättningendessinträffade till seskadan att

denobserverasbörISK. Det att0006414maximibeloppetmotsvarar
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isländska skadeståndslageninte innehåller någon minimigräns den danskasom
erstatningsansvarsloven Ävenjfr avsnitt inkornstförluster4.2.1.2. under
15 alltsåersätts i Island.procent

För viss skadelidande kan det svårt bedöma inkomstför-en grupp attvara
lusten, detnär gäller skadelidandet.ex. sin förvärvsförmâgaanvänder påsom
så de harsätt mycket låg eller ingen inkomst,att 8 Förutom barn tarse
denna bestämmelse sikte på hemarbetande ellermake sambo, barn och
ungdomar under utbildning. Ersättningen i dessa fall fastställs efter mengra-

Omden. mengraden 15är blir invaliditets graden 130 Omprocent procent.
mengraden 100är blir invaliditetsgraden 400 och beloppetprocent procent
16 000 000 ISK. Om mengraden under 15är utgår ingen ersättning.procent,
Här har föreslagits ändring minimigränsen till 10 Deten av procent. attanses

arbetar mindre halvtid omfattasän bestämmelsen ipersoner 8 §som ochav
de arbetar halvtid eller omfattas 7 § andra stycket.som mer av

Om den skadelidande vid skadetillfället hade fyllt 26 år reduceras ersätt-
ningen med l för varje år från 26 till 45 år. med 2procent för varjeprocent
år från 46 tillår 55 år och med 4 för varje år från 56 till 70 âr, 9 §procent se
första stycket. Undantag från denna regel kan dock detgöras kan antas attom
den skadelidande skulle förvärvsarbetatha efteräven 70 års ålder, 9 §se
andra stycket. Denna regel annorlundaär än motsvarande danska bestämmel-

se.

Sveda och värk

Enligt 264 § strafllagen kunde den ansvarig för personskada åläggassom var
ersättning lidande.för Också den isländska skadeståndslagenatt utge använder

begreppet lidande pjáningar.

Lidande eller sveda och värk tidsbegränsad icke-ekonomiskär skada.en
Ersättningen för lidande sikte det fysiska skadan förlidandet medtar som
sig.

Enligt 3 § ersättningenär för tidsbegränsad icke-ekonomisk skada stan-
dardiserad. För varje dag den skadelidande sängliggande utgår visstärsom ett
belopp l 300 ISK och hälften så mycket sjukhan behövaär utan attom vara
sängliggande 700 ISK. Ersättning betalas viss period,endast under dvs.en
till dess den skadelidande inte kan bli Denatt väntas skadelidandebättre. är
endast berättigad till ersättning för lidande varit sjuk. Efterhan har dennaom
period kan den skadelidande ha till ersättning lyterätt för och 4men, se
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lidit någonharhanför lidandeersättningskadelidande kan oavsettDen om
ekonomisk skada.

standardiseradeöverstiger de000 ISK kan200ersättningenberäknadeden
sjuk-skönsmässigtbestämmasErsättningen kanfrångås. ombeloppen mera
änd-förhållande tillmånad ivarjei 3 § ändrasBeloppenlång.perioden är

fastställs,ersättningentill dessikraftträdandelagensindextal från attringar av
15se

skadelidande kandenhållfrånförmånerinte för annatAvdrag görs som
skadan.grundtillha rätt av

ochLyte men

ersättning förskadelidandedekundestrafflagenstycket264 § andraEnligt
ikraft-skadeståndslagensGenomvanförhet.ocholägenheter, lytevaraktiga

skallvaraktigtförersättninghurinförtsregler menheltträdande har omnya
fastställas.

beståendesiktemiskivaranlegurvaraktigtErsättning för tarmen
denoberoendelämnasErsättning kankaraktär.ideell omskadeföljder avav

ej. Närskada eller ersätt-ekonomiskersättning förtillharskadelidande rått
medicinskaskadanstillskall hänsyn artfastställsvaraktigtfor tasningen men

skadelidan-sig i denmedförskadanolägenhetertill deomfångoch samt som
standardiserad.Ersättningenlivsföring. ärpersonligades

tabellermed stödmengradvissenligtfastställs somErsättningen aven
i sambandinrättatsnybildatInvaliditetsnämnden,utarbetats ett organ somav

tredje stycket.§10ikraftträdande,skadeståndslagensmed den senya
blevmentabellernatid ochså kortarbetatInvaliditetsnämnden harEftersom

inomutbildatsintepraxisnågon ännu1994 harárslutetförstklara mot av
lik-beaktatnämndenhartabellernautarbetandetVidområde.nämndens av

länderna.nordiskai deländer, bl.a.i andratillämpastabellernande som
ISK,0004 000tillersättningenuppgår100mengrad påVid procenten

Enligtjanuari 1995.ISK i5001254indexuppräkningeftervilket motsvarar
indextaletändringartillförhållandeimånadvarjeersättningen av§ ändras15
särskildaUnderfastställs.ersättningentill dessikraftträdandelagens attfrån

efterISK vilket0006 000dock högstbli högre,ersättningenkanförhållanden
5mindre änmengraden procent,ISK. Om är5006 188uppräkning motsvarar

förersättningutgår ingen men.



i SOU 1995:33 Utländska förhållanden 225

i
Om den skadelidande vid skadetillfället minskasfyllt ersättningen60 år,

med 5 för varje år 59 år. 69 árs ålder upphöröver Efter dockprocent
reduceringen.

Avdrag inte för förmånergörs från skadelidandehåll den kanannat som
ha till grund skadan.rätt av

Ersattningsnivân vid ideell skada

Av Lloyds ersättningsnivån år 1993 i EU—och EFTA-länderna serapport om
avsnitt 4.1 framgår kvinna i ZO-ârsåldern drabbats tetraplegiatt en avsom

tillerkäntsskulle ha ersättning ideellfor skada med 2 000 000 lSK. Ersättning-
blivitskulle ha densamma iskadan stället ibestått paraplegi, svåren om

hjärnskada eller total synförlust. Vid hörselförlusttotal skulle ersättning för
ideell skada ha blivit 200 000l ISK. Vid amputation nedanförav arm
armbågen ersättningen till 000l 000 ISK vidoch amputationanges av
underben till 700 000 ISK. Vad slutligen förlustbeträffar pá ögaettav synen

ersättning för ideell enligtskulle källa ha utgått med 200 000 ISK. Sesamma
Mclntosh Holmes, 1994, 369 ff.s.-

uppgifterDessa bygger på rättspraxis före tillkomsten 1993 årsav
skaöabötalög. Som framgått det nämnda beloppen väsentligtärnyssav

enligthögre den lagen.nya

dödsfall4.2.3.3 Skadestånd vid

ovisshetråddeFöre skadeståndslagensikraftträdande hur ersättningenstor om
försörjare skulle beräknas. De domsliolsavgörandenfor förlust finnsav som

ingen klar bild hur ersättningsbeloppet, dvs.tidigare fastställdeger av man
vilka kriterier domstolarna regler dettatill.hänsyn Detog om somnya
skadeståndslagen innehåller förbättring.har därför bedömts innebära storen

Den ansvarig for ersättning skäliganågon förär död skall utgesom annans
begravningskostnader mistoch ersättning vid dödsfallet hartill den ensom
försörjare, 12se

Begravningskostnader m. m.

Isländska begravningskost-domstolar har länge skäligautdömt ersättning för
uttryckligt kodiñeringnader lagstöd. skadeståndslagen innebärutan en av

praxis. försörjare.denna Ersättning utgår förlorat Inågon haroavsett enom
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andraför inköpersättningl982.l084 utgickHrättsfallet samtgravstenav
begravningen.förknippade medutgifter

underhållFörlust av

faktisktavlidnei 12 § denbestämmelsenersättning enligt ärvillkor forEtt att
inte.därtill ellerförpliktigadhanförsörjningenbidrog till oavsett varom

inteDet utesluterbarn.sambo ochsikte make, attfrämstBestämmelsen tar
tilldömdes1982. 1084Hrättsfalletersättrting. lochföräldrar kan begära en

försörjde henne,delvisochhos hennebodde23-årig sjöman,till somenmor
underhåll.förlustersättning för av

standardiserad.detförsörjare förförlust ärErsättningen för mestaav
dentill 30uppgåskallsambomake eller procenttill efterlevandeErsättning av

förvärvs-förlustuppburit vid totalskulle haavlidnedenersättning avsom
särskildaföreliggerdetendastErsättningen får när13förmågan, om-se

§.ISK enligt 150003 09400 000 ISK numera3lägreständigheter änvara
ienligt reglernaersättningenreducerasfyllt 26 åravlidne hadeOm den

avlidneden18 år ochtill änErsättning barn är var9 somyngresom
tillharbarnetbidrag rättdeskallbidragspliktig sommot motsvara summan av

frånalmannatryggingarforsäkringsfönnåner lögsocialaenligt gällande um
Var den1418 år,fyllertill dess barnetinträffadeskadantidpunktden att se

Bestämmelsenmed 100ensamförsörjare höjs beloppetavlidne procent. om-
Ersättningenförsörja.förpliktadavlidnedenendast barnfattar attvarsom

dödsdagen.dvs.inträffade,skadantidpunktfrån denskall räknas
för-andrasocialförsäkringen ellerfräninte för förmånerAvdrag görs

måner.

dödskadelidandesdenVerkan4.2.3.4 av

gårochlyte övervärkochersättning för svedapåKravet samt men
Bestäm-i rättegång.gällandegjortsellermedgettsharkravetarvingarna när

1940. Avfrån årstrafflagen264 §regeln itidigaredenmelsen motsvarar
ändrameningenintedetframgårskadeståndslagen atttillförarbetena att var

1989.131 hadeoch H1961.432Hrättsfallenlden regeln.innebörden av
skadelidandeinnan dendomstolinförgällandeersättning gjortskravet om

arvingarna.gick därföroch det överavled,
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4.2.3.5 Skadestånd för psykisk chock carl

Lagen innehåller ingen uttrycklig psykiska chockskador skallregel hurom
Principen torde dockersättas. skadelidandeendast eller dendenattvara som

varit i fara själv for skadautsättas har till ersättning för psykisk chock.att rätt
Chocken måste stå i direkt följdsamband faran ellermed eller en avvara
skadan.

Praxis mycket osäker området svårtär och därför det dra någraär att
bestämda slutsatser. Isländska domstolar liksom dansk rättspraxis intatorde

restriktiv hållning till krav denna typ.en av

4.2.3.6 Omprövning skadeståndav

skadelidandeDen har begära omprövning skadestånd för varaktigträtt att av
invaliditet.eller Ersättningsfrágan fastställdskall ellerdommen vara genom

avtal mellan för omprövningen skall kunna ägaparterna attgenom rum.
Villkoret för ersättningsfrågan skall på den skadeli-äratt tas nytt attupp

dandes har oförutsetthälsa ändrats så mengraden eller invaliditetsgradenatt
bedömas betydligt tidigarekan högre vad antagits,än 11somvara se

Vid Invaliditetsnämndensomprövningen kan begära uttalandeparterna
enligt Omprövning10 kan begäras endast den skadelidande. Skadevål-av

omprövninginte berättigadlaren kräva det skulle visa sig denär att om att
förväntat. Reglernaskadelidandes hälsa har blivit bättre än överensstämmer

regleringen.också i övrigt med den danska

medvälltmde4.2.3. 7 Jämkning på grund av

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga i lång dom-principer har rötter ensom
stolspraxis, kan skadelidandes fallaeller helt bortskadestånd nedsättasen om
han jämkningskuld fordrashar bidragit till Förskadan. attgenom egen
medvållandet har varit jämkning sker medväsentligt. Vanligast är att
kvotdelarna 12, 13 eller 25 och14, finns exempeldet mångaocksåmen
15. I enstaka domar egen skuld ochden skadelidande visathar attattanges
jämkning har skett uttryckligen I de fallnågon kvotdelutan att angetts.
jämkning inte ersättning ekonomisksker någon skillnad för ochmellangörs
ideell skada.

I vissa undantagsfall delvis bortse från dendet möjligt helt ellerär att
också tillämpasskadelidandes medvållande, Regeln kan24 § andra stycket.se
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varitavlidne hari fall då denunderhållförlustskadestånd förvid krav av
ersättningfullskadelidande kanbetyder dentill Detmedvållande skadan. att

tillämpningstriktföljaskullevadersättninghögreeller än avenavsom
det skulleförutsätter dettastycketEnligt 24 § förstamedvållandereglerna. att
jämkningtillämpa reglerskadelidandefororimligt betungande den att omvara

skadelidande högredenrimligtskälsärskildadeteller att geatt ansesav
avlidnes medverkan.denersättning trots

bestämmandeSkadeståndets4.2.3.8

lnvaliditets-inhämtaskadeståndsskyldige kanskadelidande eller denDen
10invaliditetsgrad,mengrad ochfastställandevidyttrandenämndens seav

bestårNämndenjustitieministern.i nämnden treLedamöterna avutses av
läkare.skallledamöternaår. Tvåpåförordnadeär varaavsexpersoner som

Denne skalli nämnden.ordförandejurist ochskall ärledamotEn vara
Nämndensjustitieråd.tillbli utnämndför kunnakravuppfylla lagens att

befogenheterNämnden harförordning.särskildreglerad iverksamhet är en
arbete.i dessbiträda nämndensakkunnigaeller andraläkare attatt utse
nöjda medinteOm ärbindande.inteutlåtandenNämndens är parterna

personskadaTvistervid domstol.talande väckautlåtande, kannämndens om
slutgiltigt domstol.avgörs av

Norge4.2.4

Allmänt4.2.4.1

efterinnehållerår 1969skadeerstatning frånnorska loven enDen om -
reglergrundläggandevissajanuari 1974i kraft den lträddelagändring som -

dengrundtankenvilarBestämmelsernavid personskada. attskadeståndom
ideell.ekonomisksåvälsin skada,ersättning förskall ha fullskadelidande som

uppkommitsådanmellanskiljer lagenekonomisk skadagällerdetNär som
sådan ärlidt tap ochfastställs attskadeståndetdåtidpunkten somvid

form taptiErsättning utgårframtidig tap.framtidentillhänföra av
utgifterutgifter ochpäførteframtidig erverv,iarbeidsfortjenste, tap

mellanGränsenframtiden.skadelidte ipåføreåpersonskaden antassom
meddelasdå domvid tidpunktenframtida skada drasinträffad skada ochredan

träffas.frivillig uppgörelseeller
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Reglerna ersättning för ekonomisk personskada nyligenskada vid harom
över kommitté, i betänkandet 1994:20 diskuterat olikasetts NOUav en som

möjligheter standardisera denna ersättning. råder dock olika meningarDetatt
inom kommittén hur långt bör standardisering.i sådanom man en

I fråga ideell skada skiljer lagen méinerstatning § 3-2mellan ochom
oppreisning § 3-5 första stycket. Till skillnad från vad gäller i övrigasom
nordiska länder sveda och inteersätts värk särskild I ersättningenpost.som en
för oppreisning i Sverige ersättning enligtnärmastsom motsvaras av-

kap. 3 §1 skadeståndslagen kan dock, åtminstone delvis, ingå ersättning-
också för sveda och värk se Lødrup, 1987, 364 SOU 1992:84ochs.

167 f..s.
Reglerna ersättning för ideell skada för närvarande överom ses av en

särskild utredningsman. Denne, tillkallades år 198:9, fått ihar uppdrag attsom
möjligheten till ersättning ideellföröverväga skada alltför begränsadärom

och for sådant fall förslaglämna hur de skadelidandles och de efterlevandes
ställning kan stärkas.

Enligt direktiven skall utredningsmannen klarlägga i vilka fall skadelidande
efterlevande inte skadeständsregleroch skyddas gällande eller endast fårav

blygsam ersättning. Han vidareskall huröverväga det skadestándsrättsligaen
skyddet kan förstärkas i fall ställningdessa och tiill det bör ske inomta om

ellerför de nuvarande reglerna det bör införas formerramen om nya av
ersättning för ideell i stället för ellerskada tillägg till de gällande.som nu
Utredningsmarmen skall dessutom ställning tilll vilka principerefterta
ersättningens skall fastställas.storlek

Skadestånd till tillfogats4.2.4.2 den personskadasom

Kostnader

l begreppet lidt tap i ingår§ 3—1 utgifter, dvs. kostnaderpåførte som
uppkommit fram till dess utgifterdet skadeståndet Flertalet debestäms.att av

här kan komma i fråga socialförsäkringen, varför det itäcks docksom av
inte blirregel aktuellt med anspråk Typiska utgifterskadevållarem.mot som

skadelidandeden kan kräva ersättning skadevállarcn kostnader förför ärav
ökade kläderlevnadsomkostnader, förstörda seextra transporter, etc.

Lødrup, 1987, 290. Denna styrkas med kvittokostnader i regelkantyps. av
eller verifikation och vållar svårigheter vid be-därför sällan någraannan
stämmande skadeståndets storlek.av
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utgifterskadestånd förutgår vidareEnligt § 3-1 första stycket som
ersåttningsposti framtiden Dennapâføre skadelidtepersonskaden åantas

individuellaskadelidandcsanknytning till denolika kostnader medsiktetar
inköpläkarbehandling,förkostnaderDet kan gällabehov. transporter,t.ex.

i viss mån också föranpassning bostadenhjälpmedel,olika slags menavav
i del bestämsstorlek dennaSkadeståndetsioch skötsel hemmetvård m.m.

väsentligttid ochökatErsättningarnaskönsmässigt. har senaremera
vidproblemeni dedag skaparden störstaersättningsposten har sagts somvara

1993, 364.personskada se Lødrup, s.
sig denersättningsgill fordrasskallFör kostnaden avservareatt vara -

följdrimlignödvändig ochframtiden denförfluten tid eller är avatt en-
inteSåföljd skadan.direkt åri principskallKostnadenskadan. avvara en

hjälp medbostad,underhållkostnader förgälleralltid fallet vad t.ex. av
43. Om den1994:20NOUträdgårdsskötsel sesnöskottning eller s.

såledesgöromålen och skadansjälv svarade förföre skadanskadelidande
kostnadertordeutgifternahållamöjlighetenbortfallinnebar att nere,ett av

torde1987, 294. Däremotersättningsgilla Lødrup,senämnts s.varasom nu
fritidsbostad, båtunderhållförför kostnaderersättning inte utgåsärskild

Sådanafritidsaktiviteter.typiskaupprätthållakostnader förellero.d. att
NOUför mén seersättningeninrymmas ii ställetkostnader har ansetts

endastsyftekostnader ärandragäller43. Detsamma att1994:20 gevarss.
skyldigocksåskadelidandelivskvalitet. Denskadelidande ökadden varaanses

kostnadernasbegränsari rimlig gradhanliv sådantinrätta sitt sätt attatt
försvarligrimlig ochligga inommåsteKostnadernastorlek. ram.en

haftsjälv harskadelidandeutgifter deninte bara3-1Enligt § ersätts som
förutsättningarna förför anhöriga,kostnaderfâeller kommer ävenutan omatt

förersättning utdömtsharSålundaövrigt uppfyllda.skadestånd itill ärrätt
skadadetillo.d. denutgifter för blommor,familjemedlemmars resor

utgick6701975rättsfallet Rt.l1992, 100.Nygaard,sjukhus se s.s.
fästmöochskadelidandes föräldrartill denuppehälleför ochskadestånd resa

förutsätt-preciseradevarvid Høyesterettsjukbesok,samband med atti enett
nödvändigmedicinsktvaritkostnadenskall utgåskadeståndning för är attatt

323.1987,jfr Lødrup,1994:20 44;NOUse s.s.
anhöriginkomstförlustutgå också föri viss månSkadestånd kan som en

utgifterföri ellerskadelidande hemmetdenvårdalider somatt t.ex.genom
44 och1994:20NOUhjälpmedel seföranhörige har haftden s.t.ex.

Även varitharkostnadernakravethär gäller324.1987,Lødrup, atts.
nödvändiga.
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I litteraturen har diskuterats kravet skadestånd för anhörigas insatserom
skall framställas direkt den har kommerför eller förav som attsvarat svara
insatsen eller i stället den skadelidande själv. rättsfallet Rt.I l95l 687av s.
fann Høyesterett skadeståndet skulle tillerkännas den skadelidande,att som
sedan i sin hade denersätta utfört omsorgsarbete.tur Frånatt årsom senare
finns emellertid exempel skadestånd direkt tilldömts den skulleatt ut som

för vården RG 1985se 986. l harsammanhang hävdats detsvara s. annat att
endast beträffandeär redan uppkomna kostnader ersättning kansom

tillerkännas tredje direkt; kostnadsersättning för framtiden bör tillerkän-man
den skadelidande personligen, därigenom själv kan välja frånnas som vem

han vill köpa tjänstereventuella se NOU 1994:20 44 jfr Jerstad i LoRs.
1993 321 ff..s.

inkomstförlust

Skadestånd för tapt arbeidsfortjenste och tap i framtidig erverv skall
bestämmas för sig och skillnaden mellan inkomstden denmotsvaravar som
skadelidande skulle ha kunnat uppbära, intehan skadats. och den inkomstom

han skadan har uppnått eller kan komma uppnå. Dentrotssom antas att
skadelidandes möjligheter i framtiden skaffa sig arbetsinkomster skallatt
bedömas bakgrund bl.a. utbildninghans ålder, praktiskaoch erfarenhetmot av

hans möjligheter till omskolning. Andra omständigheter kan inverkasamt som
bedömningen bostadsort, familjeförhållandenär och andra personliga

förhållanden Ot. 1986-87:81 9 f..se prp. s.
Arbetade den skadelidande vid skadetillfället i hemmet måste bedömas om

denne, for det fall skadan inte hade inträffat. i framtiden skulle inletthaatt en
yrkeskarriär i fall vilkenoch så från tidpunkt. Men även det kan antas attom
den skadelidande iskulle ha fortsatt arbeta hemmet, föreligger tillatt rätt
skadestånd för inkomstförlust i fall skadelidandes förmågadå utföraden att
arbete i hemmet har reducerats. Enligt stycket nämligen§ värdet3-1 andra är

iarbete hemmet likställa inkomst. bestäms ersättningen imed l praxisattav
sådana fall till belopp för anlitakostnaden någonmotsvarandeett att
utomstående utföra arbetet. Därvid förhållandenbeaktas sådanaatt som
familjens storlek och bostadsförhållanden 1987, 342 ochse Lødrup, s.
Nygaard, 1992, 109.s.

När skadeståndet inkomstförlustför enligtskall § 3-1 tredjebestäms
stycket avdrag för lön sjukdomstiden, liknandegöras under andra förmåner,
ersättning från socialförsäkringen vissa pensionsförmåner, liksom föroch
ersättning från försäkring bekostats skadestándsskyldige. Hänsyndensom av
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ekonomisktväsentligtförsäkringsersättning ellertillocksåkan annattas annan
till följd skadan.kommerskadelidande har fått ellerstöd den att avsom

relativtdenförsäkringsersättning närbeaktades ävenpraxistidigareI var
visatdockdomstolarnatid harNOK. Pâ100 000blygsam, t.ex. senare

försäkringsersättning. Iutgåendegällt beaktadetåterhållsamhet när att
försäkringser-tillinte någon hänsyn10341990rättsfallet RG rättentogs.

normaltill dethänvisningNOK med800 000sättning att envarca
intebeaktades1992 1282RGi rättsfalletsamhälle, ochiersättning dagens s.

1994:20NOUNOK se035 000lförsäkringsbeloppsammanlagtett om
39.s.

har reduceratservervstapförersättningenexempelfinnspraxisl att
ménerstatning se Rt.fått högskadelidandetill denhänvisningmed att en

inombetydelseménerstatningentilläggadetta138. Att1981 sätts.
till deni förarbetenauttalandenvisst stödstycket hartredjeför § 3-1 avramen
den 22I dom1972-73 21.Ot. 4skadeståndslagen senorska ens.nrprp.

intenormaltdetdock uttalat1641993 har Høyesterett1993 lnrdecember att
ervervserstatningensinverkaménerstatningenskäl låtafinns att

storlek.

Om detengångsbeløpp.regelmässigt i formutbetalasSkadeståndsbeloppen av
§ 3-9 bestämmaenligtmöjlighetfinns dock attskälsärskilda attföreligger

mycketdockdettapraktiken förekommerperiodvis. Iersättningen skall utges
frånbortsettskattepliktigainteengångsbelopphärtill ärskälEttsällan. är att -

medanavkastningeninkomstskattochi framtidenförmögenhetsskatt ——
vanligtpâinkomstbeskattas sätt.beloppperiodiskt utfallande

tapersättning för16 beräknasunder årbarnskadelidandeden ärOm ett
reglersärskildaenligtménerstatningmedframtidig ervervi gemensamt

undvika osäkravaritregler harSyftet med dessa3-2a.i § attsom anges
inkomstutveckling seframtidabedöma barnsgällerdetspekulationer när

ersättningeninnebärReglerna1986-87:81. attOt.1987:4 ochNOU prp.
invaliditeten.medicinskatill denstandardiserat med hänsynbestämsstället

40motsvarandebeloppersättningeninvaliditet utgör100 ett xVid procent
maximalinnebär1994för årvilketG,grundbeloppfolketrygdens en
minskasinvaliditetsgradmed lägreVid skadorNOK.492 00ersättning 1om

medskadorFörinvaliditetsgraden.aktuellatillproportion deniersättningen
ersättningingendockenligtutgårinvaliditet 15änlägre procent normerna
berättigarochförvärvsförmáganpåverkaintei regelskadorsådanaalls; anses

engångsbe-framräknadeFrån detménerstatning.tillinte hellernormalt
föreOm barnetfolketrygden.enligtutgårfonnáneravräknasskallloppet som

NOK, kan000187G, dvs.minst 5ársinkomsthaftålder16 års caomen
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ersättning for tap i framtidig erverv fastställas efter regler gällersamma som
för andra skadade.

Regeln standardiserad ersättning till barn kritik ihar olika avseendenmöttom
se särskilt Holgersen i LOR 1991 515 ff. och Robertsen i LoR 1993s.

350 ff.. Bl.a. har hävdats ibland leder till för låg ersättnings. att normerna
jämfört med vanliga principer tillämpats, eftersom den medicinska in-om
validiteten ibland kan betydligt lägre den förvärvsmässiga.än Normernavara
har också kritiserats för de inte det möjligtgör ersättningensatt att anpassa
storlek efter barnets ålder vid tidpunkten för skadetillfället; reglerna ärsom
utformade får således 2-åring och 15-åring lika mycket i ersättning.en en
Detta följer ersättningen erläggs i engångsbelopp såattav ett snart en
uppgörelse träffats eller dom meddelats, skadan såvitt gäller tap itrots att
framtidig erverv uppkommer först den skadelidande skullenär ha gått iut
förvärvslivet. Det innebär de barnen blir överkompenserade seatt yngre
Lødrup, 1993, 366.s.

En kommitté, haft i uppdrag Justisdepartementet utvärdera densom attav
praktiska tillämpningen § 3-2a, har i nyligen avlämnat betänkandeettav
NOU 1994:20 Personskadeerstatning förordat ersättning till barn ocksåatt
i fortsättningen bestäms efter standardiserade ireglerna någraattnormer men
avseenden ändras. Bl.a. föreslås införsdet möjlighet till individuellatt en
bedömning det väsentlig skillnad mellannär är den medicinska och denen
förvärvsmässiga invaliditeten, ersättningen skall utgå i form livräntaatt av

tillfram dess barnet blir 18 år och det i införsäven fall möjlighetatt annat att
ersättningen efter barnets ålder se bet. 133.anpassa s.

Lyte och men

En till ménerstatning infördes i norsk försträtt rätt år 1974. För sådanatt
ersättning enligtskall utgå fordras § skadan32 först och främstatt är av
medicinsk Det innebär skadan kropp eller hälsa. Hitart. skall ha drabbatatt
räknas somatiska skador, amputation kroppsdel, förlamning, förlustt.ex. av en

olika sinnen hörsel, förmågaoch tilllukt, förlust sexuelltav som syn av
Ävenumgänge skador psykisk hit, såsom ellerhörm.m. av natur neuros

depression. Till skador medicinsk också vanställanderäknas ochärrav art
andra liknande skador, liksom kroniska smärttillstånd sömnlöshet.samt
Skadan skall ha drabbat den kroppen. Ménerstatning utgår således inteegna
vid förlust forsörjare. Skadan måste vidare varaktig. Det innebär dockav vara

Äveninte skadan måste bestå livet långvarig skada berättigatordeatt ut. en
till ersättning. Vad långvarig skada dockär oklartär ännuattsom anse som
se NOU 1994:20 52; jfr Lødrup, 1987, 353 och Nygaard, 1992,s. s.

139. För ménerstatning skall utgå slutligen ocksåfordras skadanatts. att
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till vadförklaringnågonintetill § 3-2förarbetenabetydande. l somär ges
medi-så denemellertid tolkatspraxis har detli villkor. attinnefattas detta

enligt reglernagällerfrån vadinvaliditeten efter mönstercinska omsom-
intedockDettatill minst 15 äruppgåyrkesskadeersättning måste procent.-

vid lägreutgåersättningundantagsvis ävenkanabsolutnågon gräns;

invaliditet.
ska-Även påminnerbestämmandeménerstatningensdet gällernär

i Folketrygds-yrkesskadeersättningreglernadeståndslagen mycket omom
tillmed hänsynfallen bestämmasi bådaersättningenskallSålundaloven.

3-2 skall§skadeståndslagenEnligtomfång.ochmedicinskaskadans art
livsföringen.personligadenförbetydelsetill skadansdessutomhänsyn tas

harskadantillindividuella hänsynmöjlighetfinnsHärigenom omatt ta
ellersin hobby ägnakaninte utövalängreskadelidandedenmedfört t.ex.att

förnöjelser.sig andra
ménerstat-framhållsskadeståndslagennorskatill den attförarbetenaI

utgångspunkten är attfritt skönefterskall bestämmas attningen men
praxis harnivå. Iyrkesskadeersättningensminst påliggaskallersättningen

regleryrkesskadeersättrtingensefterhelti beräknaskommitersättningen att
sällan sebedömningindividuell görsNågontredjedel.tilläggmed meraav en

54.1994:20NOU s.

iutgångspunktmedinvaliditetsgradenfastställsyrkesskadeområdet enPå
inva-Tabellenantagit.Sosialdepartementetinvaliditetstabell angersom

skada ellerOmskadetyper.olikacirka 200föriliditetsgraden enprocent
i tabellen,skadetyperdenågonin underinte fallersjukdom angessomav

skadormedjämförelseskönsmässiginvaliditetsgraden efter sombestäms en
iskadan dettillhänsynBedömningeni tabellen. görsförekommer utan om

detNärnormalt.lindrigareallvarligare eller änframstårenskilda fallet som
individuellanågraintesåledesinvaliditetsgradenbestämmagäller tasatt

lika.alladrabbarskadaochutgångspunkten ärhänsyn, att sammaenutan
frånförordningkungligiregleratsstorlek harYrkesskadeersättningens en

folketrygdensvissvarje år efterutgårErsättning procentsats1972.år aven
Sverige. Procentsatsensibasbeloppettillmotsvarighetendvs.grundbelopp,

skadorberättigarSålundainvaliditet.gradenberoendevarierarstorlek av
ersättning medtill1grupp15 och 24mellaninvaliditetsgrad procentmed

mellan 25invaliditetsgradmedskadorvarje år,grundbeloppet7 procent av
medskadorFörgrundbeloppettill 122 etc. en34 gruppoch procent av

ersättningenårligaden8grupp utgörtill 100från 85invaliditetsgrad procent
skadorna.svårasteallrainte dedockHit räknasgrundbeloppet.63 procent av

grundbeloppet.till 75uppgåersättningen9 kan procentdessagrupp avFör
utgår,15invaliditetsgrad undermed procentskador sombeträffarVad en

ersättning alls.inte någontidigare nämnts,
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Till skillnad från invaliditetstabellen ersättningstabellen så konstrueradär
hänsyn kan till individuella förhållanden.att tas När den skadelidande påt.ex.

grund ålder, kön eller andra individuella förhållanden drabbas särskiltav svårt
skadan, kan ersättningen bestämmas till högre beloppav vad inva-än

liditetsgraden i sig vid handen. Man talar i falldessa grupphöjning.ger om
Som kan skadan flyttas tvåmest För skada i 1 kanupp grupper. en grupp
ersättning således utgå med belopp motsvarande gällerdet försom grupp

l de fall yrkesskada drabbar någon tidigareredan skadad,en ärsom
bestäms yrkesskadeersättning på grundval skillnaden mellan samlad ochav
tidigare invaliditetsgrad.

När det gäller den jämförelse enligt förarbetena till den norskasom,
skadeståndslagen, skall med yrkesskadeersättningengöras skall till detman se
fulla grundbeloppet och således inte, i yrkesskadeersättningen, maximerasom
ersättningen till 75 detta. Det innebär det storlekenprocent är påav att
yrkesskadeersättningen med tillägg tredjedel relevantär förav en som
skadeståndsrätten. Ett detta framräknat beloppsätt har också i praxis

antydning vilken nivåansetts ersättningen i det enskildage en grov om
fallet bör ligga.

Är den skadelidande under 16 år bestäms, tidigare nämnts, ersätt-som
ningen enligt de särskilda reglerna i § 3-2a.

Något vägledande avgörande i frågan hur skadeståndet skall bestämmas i
fall då den skadelidande har sänkt medvetandegrad eller varaktigtär
medvetslösfinns inte. I underrättsavgörande från år 1986 skadestån-ett sattes

tilldet svårt hjärnskadad ned väsentligt, under åberopande denen attav
skadelidandes möjligheter uppnå ökad livskvalitet starktatt begränsad.var
Gällande torde ménerstatning endasträtt utgår den skadelidandeattvara om
kan tillgodogöra sig ersättningen se Ot. l986-87:8l 12.s.prp.

Enligt Lødrup skulle det strida med ersättningens ménerstatningsyfte, om
utgick i de fall skadannär så allvarlig skadelidandeär intetden kansättatt
tillgodogöra sig ersättningen; följden vinstskulle för dödsboetbara bli nären
den skadelidande gång avlider. Lødrup framhåller det därför finnsen att
anledning återhållsam vid utdömande ménerstatning iatt dessa fallvara av
se lødrup, 1987, 362. Nygaard förordar ersättning utgår iockså dessas. att
fall i form periodiskt förfallande belopp. Ersättningen bör enligtmen av
Nygaard kunna användas till anhöriga och andra närstående förgottgöraatt
den och omvårdnad de visar den skadelidande. På så kommersättomsorg som

Ävenersättningen också den skadelidande till godo. den skadelidandeom
saknar möjlighet meddela sig med hanomvärlden, kan ha förmågaatt att
känna närståendes närvaro, och kroppskontakt se Nygaard,värmeomsorg,
1985, 154 1992,och 147.s. s.
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Oppreisning

sveda ochförersättningspostsärskildinte någonfinnstidigareSom nämnts
ocksåemellertidkanpersonskadatillfogatsDennorsk varaivärk rätt. ensom

engångsersättningHärmed3-5.enligt §oppreisningberättigad till avses en
icke-ekonomisk Reglernaskadaeller art.tort och omför smärta avannan

Förklaring-betydelse.praktisktförhållandevis litendockoppreisning har en
elleruppsåtligenhandlatskadevållaren grovtfordrasdethärtill är attatten

åläggaskanpersonligenskadevållarendet baraliksom äroaktsamt, somatt
intesåledesomfattasErsättningenersättningsådan avskyldighet att utge

ansvarsför-eventuellhellerinteochprincipalansvararbetsgivarens av en
enligtockså undantagenOppreisning ärha.skadevållaren kansäkring som

trafikskadelagen.norskaden
oppreis-ménerstatning kanbeträffandegällerfrån vadskillnadTill som

avlider seskadelidandedå denanhöriga i fallocksåtillerkännas näraning

4.2.4.3.avsnitt
iskäligt detfinnervadefterskönsmässigt rättenfastställsErsättningen

168.1992:84SOUvidarefallet seenskilda s.

skadaideellErsättningsnivån vid

EFTA-ländernaoch1993 i EU-ersättningsnivån årEnligt Lloyds rapport om
samtligaiförlamningdvs.tetraplegi,drabbatskvinna20-årigskulle avsomen

DetsammaNOK.000med 597ménerstatningtillerkäntshaextremiteter,
svårsynförlust ellertotaldrabbatsi ställetkvinnangälltskulle ha avom

förlamning frånparaplegi, dvs.ellerhårselförlustVid totalhjärnskada.
amputationVid100 NOK.414blivithaersättningenskullenedåt,midjan och

utgåttersättning haskullearmbågennedanförunderben eller armett enavav
Sepå öga.vid förlustgäller ettNOK. Detsamma400143 synenmed av

ff.3871994,Holmes,Mclntosh s.-

dödsfallvidSkadestånd4.2.4.3

Begravningskostnader m.m.

täckatredje stycket3-4enligt §skalldödsfallanledningiSkadestånd av
Härmeddødsfallet.anledningiutgifterandrebegravelseutgifierne avog

ocksåbegravningensjälvaforkostnadersedvanliga menoch främstförstavses
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kostnader for i samband med begravningen, flyttningför från tjänstebo-resor
stad juridiskteller bistånd i samband med arvskifte En förutsättning ärm.m.
dock kostnaden kan rimlig. Ersättningatt utgår också normalt endast tillanses

anhöriga ellernära andra haft rimliga skäl på sig utgiften.som att ta

Förlust underhållav

Om personskada leder till döden, har de försörjdablev eller ien närasom en
framtid skulle ha blivit försörjda den avlidne till ersättning för taprättav av

Ävenforsørger enligt § 3-4. här gäller principen den skadelidande äratt
berättigad till full ersättning för sin skada. Vad dock inte denersätts ärsom
ekonomiska förlust den efterlevande kan till följd dödsfalletgörasom utanav
dennes förlust underhåll. Skiljelinjen häremellan kan ibland svårav attvara
dra se Lødrup, 1987, 325 och Nygaard, 1992, 150.s. s.

Ersättning förutsätter den avlidne vid tidpunkten för dödsfallet heltatt -
eller delvis bidrog till den efterlevandes försörjning eller kunde förväntas-
komma det inom framtid. Detgöra saknar betydelse denatt en snar om
avlidne hade rättslig skyldighet försörjningen.för Avgörandeatt ären svara
i stället den avlidne faktiskt bidrog till försörjningen. Ersättning utgårrentom
således inte den avlidne underlät fullgöra underhâllsskyldighetattom en som
ålagts honom. Den avlidne kan ha bidragit till den andres försörjning genom
tillskott också i hemmetarbete se NOU 1994:20av pengar men genom

55.s.
De i fråga ikommer för ersättning förstaär hand efterlevande make,som

sambo finnsoch bam. Från rättspraxis dock exempel ersättning utgåttatt
också till blivit försörjda sinaföräldrar barn se Lødrup, 1987, 326.som av s.

Ersättningens storlek skall enligt 3-4 med hänsyn till försörj-§ bestämmas
ningens omfattning och till den efterlevandes själv bidra till sinmöjligheter att
försörjning.

När det gäller försörjningens iomfattningen utgår regel från för-man
hållandena vid tidpunktden försörjningen Det gällerföll bedömabort. att
vilket försörjningenvärde hade vid denna vilken försörjningtidpunkt och som
den efterlevande hade kunnat påräkna i framtiden. avlidnes inkomst-Den
förhållanden härär central betydelse, avlidnesden iockså arbeteav men
hemmet in i bedömningen.vägs Sålunda hushållsarbetebeaktas och andra
insatser i hemmet, vård barn eller underhâllsarbete på det huset,t.ex. av egna

förmån från den avlidne efterlevandekommit den till godo.som en som
Vidare beaktas hur del den avlidnes inkomster skulle ha gått tillstor av som
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sådanabeaktassammanhangetI detbehov.avlidnesdentäcka egnaatt
utgifter,ochsamlade inkomsterfamiljensomständigheter gemensammasom

329.1987,Lødrup,sefamiljens storlek s.m.m.
till sinbidrasjälvmöjligheterefterlevande makesgällerdet attNär

utbildning ochhälsa,ålder,förhållandensådanaförsörjning beaktas som
det gäller rättennärpraxis på sättharlyrkeserfarenhet.tidigare somsamma-
utveckling skettäktenskapsskillnadmedi sambandunderhållsbidragtill en-

Lødrup,sig själv seförsörjaenskildedenkravinneburit allt större attsom
19vid årsförstsig självförsörjakunnai regel330. Barn1987, ansess.
barnettid,för längreersättning ävenfall utdöms t.ex.vissa omIålder.

1992, 154.Nygaard,studerar se s.

skadaIdeell

oppreisningförersättningutgådödsfallvidkan äventidigare nämntsSom
dödvållatoaktsamhet haruppsåtligen eller annansnågondåi fall grovav

saknaddentill kompenserasyftarErsättningenstycket. att sorg,3-5 andra§
dödad.blivittill denanhörigadrabbartypiskt näraförtvivlan somoch settsom

inteföräldrar, däremotochmake, barnefterlevandeErsättningsberättigade är
föreslagits1992:16 harNOU attkommittébetänkande seIsyskon. ettt.ex.

avlidnevilken denmedtill denutgå ocksåskall kunna samman-ersättning
168.1992:84SOUförhållanden seäktenskapsliknande s.bodde under

dödsfallvidoppreisning är,fördömtsersättninghögstaDen utsom
110;1933NOK Rt.000132penningvärde,års setill 1992 s.omräknat

178.1992,Nygaard, s.

skadelidandes döddenVerkan4.2.4.4 av

kravbestämmelselagstiftning gällt attnorski1902 har omSedan år en
medgivet ellerintedetså länge ärinte kanoppreisning ärvasersättning för

medgettsskall hakravethäravInnebörden ärrättegång.iväckts atthartalan
själv.rättegång honomiväcktslivet eller haiskadelidandeden avmedan var
5791984,Lødrup,setysktefterinfördes mönster s.Bestämmelsen som-

ménerstatning,då1974årsedan3-10 och somi § äråterfinns numera --
ersättning.sådanocksåtillämpligi norskinfördes rättförut nänmts, -
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4.2.4.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

Sedan lång tid tillbaka gäller i Norge skadelidande har tillfogatsatt en som
både fysisk och psykisk skada berättigad ersättningär till för skadan i dess
helhet. Det gäller kroppsskadanäven i sig själv obetydlig och det denär ärom
psykiska skadan, i form dominerar skadebildent.ex. seav en neuros, som
Lødrup, 1987, 253.s.

Från äldre rättspraxis finns exempel ersättning dömts i fallävenatt ut
den skadelidandenär drabbats psykisk ichock samband medav att

vederbörande befunnit sig i farozonen för bli fysiskt skadad se Lødrup,att
1987, 253 f.. När det gällt chockskador uppkommit i andra situationers. som

då någon bevittnat eller underrättatst.ex. anhörig blivitnära dödadattom en-
eller svårt skadad har inställningen i rättspraxis varit återhållsam semera-
Rt. 1938 626, och 1966 l63;jfr Lødrup, 1987, 254 f.. I rättsfallet Rt.s. s. s.
1960 357 utdömdesdock ersättning med hänvisning till det frågas. att var om

vårdslöst beteende.ett grovt

I det fallet hade starkt berusad bilist förorsakat bil körts överen att en en
kajkant följdenmed pojke i bilen drunknade. Denatt omkornnessatten som
moder chockades svårt hon anlände tillnär platsen och blev klar vadöver som
hade hänt. Modern tillerkändes ersättning för chockskadan, varvid i domen
betonades bilistens skuld och händelseförloppet särskiltatt ägnat attvar
medföra chock.en

Av rättsfallet Rt. 1985 1011 torde dock framgå i norsk rättspraxisatts. man
betraktar chockskador i princip på sätt andra personska-numera samma som

dor och alltså ersättning for sådana skador grunden för skadevålla-ger oavsett
se Lødrup, 1987, 254 1993,och 554. lAndersson, detrens ansvar s. s.

fallet fick kvinna, sin signallyktamake tåg,dödasen settsom ettenav
ersättning för chockskada till följd denna händelse, järnvägentrots attav

Änansågs ansvarig endast objektiv saknas emellertidgrund. längeså
exempel fall där någon har fått till följdersättning chockskadaför av en
underrättelse anhörig blivitnära svårtdödad eller skadad.attom en

Den tillrätt ersättning för oppreisning anhöriga till dödad kansom en
berättigade till enligt § 3-5 tidigare kompenseranämntsvara attavser som

dem for deras saknad och förtvivlan. Ersättning torde utgå deävensorg, om
anhöriga i det enskilda fallet inte upplevt några känslor och saknad seav sorg
Nygaard, 1992, 178.s.
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skadeståndOmprövning4.2.4.6 av

gångomprövninglagfästa reglerinte någrafinns ettI Norge enavom
dom ellerdärförtordeUtgångspunkten ettskadestånd.fastställt att envara

inträderdetfastskall ståskadeståndetregleraravtal oavsett senareomsom
förhållanden.ändrade

utsträckning och efteri vissdockgodtarförsäkringsbranschenInom enman
prövning,till förnyadersättningsfråganbedömningindividuell omtasatt upp

tordeförutsättning härförEnhar försämrats.hälsotillståndskadelidandesden
dåkändainteomständigheterframkommitdetdock varsomattvara

träffades.uppgörelsen
tillmöjlighetlagregleradocksåyrkesskadeförsäkringen finnsInom en

ersättning-sedanväsentligtändratsinvaliditeten harnämligen dåomprövning,
fem år.inomframställsförutsättning dock kravbestämdes. En är atten

regler1994:20 efterlysesNOUbetänkandetframlagdanyligen enomI det
skadeståndet harsigdensammaomprövningtill ärmöjlighet varesom

skadelidande ochmellan denavtalellerdomfastställts engenomgenom
151.försäkringsgivare se bet. s.

medvållandegrundpåJämkning4.2.4. 7 av

skadelidandedenborthelt fallaned ellerskadeståndEnligt § 5-1 kan sättas om
skillnadinte någonskyld. Lagen görvedtill skadanmedverkathar egen

sida frånskadelidandesskuld från denallskuld,graderolikamellan utanav -
beaktande.ikanmedverkanuppsåtligttilloaktsamhetgrad tasliten aven -

framstårdetfordras dessutomi frågajämkning skall komma att somFör att
förbetydelseoch dessbeteendeskadelidandestill dels denrimligt med hänsyn

övrigt.iomständigheternaomfattning ochskadansuppkomst, delsskadans
skadelidandedenstycketandra ävenenligt § 5-1medverkan räknas attSom

förriskenbegränsaundanröja ellerutsträckningrimligiunderlåtithar att
omfattning.skadansförmåga begränsaunderlåtit efterellerskadan att

motorvognlov1926 års30 ienligt § atttidigaregälldetrafikomrâdetPâ --
till skadanmedverkatskadelidandedenjämkas endastkundeersättning om

in iemellertid interegelDennaoaktsamhet.eller togsuppsåtligen grovav
vidersättningi lagenenligt § 7 dengällerNumera attbilansvarslov.1961 års

till skadanmedverkatskadelidande hardenjämkas avkantrafikskada när
läggasskadelidande kandenfalletdock for detUndantagoaktsamhet. görs att
till fullberättigadoaktsamhetenfall hanI sådantlite til last. ärberre trots
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ersättning. Undantaget innebär knappast skillnad i förhållandenågon till
medvállanderegeln i skadeståndslagen; tillämpningenvid dennaäven av ser

normalt bort från obetydlig oaktsamhet från den skadelidandesman sida se
Lødrup, 1987, 271.s.

Under 1970-talet forordades i utredningsbetänkainde NOU 1977:33ett en
återgång till den tidigare regeln i motorvognloven. Förslaget gehör blandvann
flertalet remissinstanserna. Justisdepartementet emellertid inte berettav attvar
föreslå någon ändring. Departementet hänvisade bl.a. till det inteatt
framkommit någon kritik det vilketsätt domstolarna tillämpat denmot
gällande regeln, enligt departementet också erbjöd möjlighet kommasom att
fram till rimligt iresultat varje enskilt fallett se Lødrup, 1987, 271 ochs.
Nygaard, 1992, 386.s.

Enligt § 7 tredje stycket gäller särskilda regler vid skada på passagerare
fri vilja åkt imed fordon enligt vad de visste eller måsteettsom av som veta

stulet, hade ianvänts samband med brott eller framförts berusadvar av en
I sådana fall den skadelidandeär inte berättigad till ersättningperson. med

mindre det föreligger särskilda skål srlege grunner.

ÄrI praxis sker jämkning vanligtvis 13,med 14, l2 eller 23. den
skadelidandes skuld endast obetydlig, sker inämnts regel inte någonsom
jämkning alls. I de fall jämkning sker intenär någon skillnadgörs mellan
ersättning för ekonomisk ideelloch skada.

4.2.4.8 Skadeståndets bestämmande

I Norge tvister personskador domstolavgörs eller skiljenämnd. Någraom av
särskilda för försäkringsbranschen nämnder motsvarande demgemensamma

förekommer i Sverige finns inte område.dettasom
Som tidigare avsikten méntzrstatningen,nämnts dennaall närvar

infördes år 1974, skulle bestämmas efter skön med hänsyn tillfrittett men
medicinska ochmenets storlek och betydelse för den personligadessart

livsföringen se Nygaard, 1992, 134. ochDe regler den praxiss. som
utvecklats inom yrkesskadeområdet i vissförutsattes mån kunnadock vara
vägledande för bedömningen. I praktiken har kommitdomstolarna ganskaatt
strikt följa de för bestämmande storlek tillämpasersättningensnormer av som
på yrkesskadeområdet med tillägg tredjedel ersättningsbe-änom avav en
loppen. Dessa återfinns i kunglig resolution från år 1972 och harnormer en
utformats regeringen med stöd bemyndigande i Folketrygdloven.häromav av
Det också medär stöd härav Sosialdepartementet har fastställt in-densom
validitetstabell tillämpas vid ersättningens Invaliditetsta-bestämmande.som
bellen för närvarande över.ses
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Övriga Europa4.3

Belgien4. 1

Allmänt4.3.1.1

Civil.Codeskadestånd ireglernagrundläggandeåterfinns deBelgienI om
igällervadmedI likhetfransktydlig influens från rätt.Reglerna bär som

ekonomiskmellanskillnadnågoninteansvarssynpunktfrånFrankrike gör man
ersättningtillgrundarskada rättideellmoraux;domrnagesideell skadaoch

ekonomisk skada.utsträckningi somsamma
skall be-skadeståndetriktlinjer för hurinte någraCivilCode anger

skallskadeståndetdockprincipgrundläggande attEn varastämmas. anses
i detomständigheternaefterbedömning, dvs.konkretutifrånberäknas en

omständigheterSådana40.38 och1992,Szöllösy, somenskilda fallet se s.
förhållandenekonomiskaellerskadevållarenskuld hosgraden parternasav

37.Szöllösybetydelse senågonregel inteitillmäts s.

persorzskadatillfogatstill denSkadestånd4.3.1.2 som

handlingskadeståndsgrundandedenbelgiskEnligt ärrätt genom ensom
iekonomisk skadaförskadestånd delstillberättigadpersonskadatillfogas

pretiumi formskadaideellfördelsinkomstförlust,kostnader och avform av
esthétique.prejudicedagrément ochprejudicedoloris,

Kostnader

läkemedel,behandling,medicinskbl.a.kostnader ersättsUnder posten
ständighushållshjälp ocholika slag,hjälpmedelsjukhusvistelse, proteser,av

denbesök hosÄven medsambandiutgifter föranhörigasvårdare. resor
Ersättningdennaundersjukhusvistas på ersätts post.då denneskadelidande

38.Szöllösysekostnadernafaktiskamotsvarande debelopp s.medutgår
vårdaförarbetesittfrånhemma attförälderOm är att stannatvungenen

kandärigenomförälderninkomstförlustdenbarn,skadade ersättssitt som
kostnad.åsamkas ensom

deltillBelgienitäcksinkomstförlust, storliksom avVårdkostnader m.m.,
betalnings-ansvarigesinte deni regeldockminskarsocialförsäkringen. Detta
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börda. Till skillnad från vad gäller i ntordiskade länderna har detsom
allmänna nämligen regressrätt skadevállaren eller dennesen gentemot
försäkringsbolag for den ersättning utbetalas enligt socialförsäkringen sesom
Pfennigstorf, 1993, 17.s.

Inkomstförlust

Man skiljer mellan incapacité temporaire dvs. inkomstförlust under akut
sjuktid, och incapacité perrnanente, dvs. inkomstfölust till följd beståendeav
arbetsoförmåga. Utgångspunkten for bedömningen skadeståndets storlek ärav

här ersättningenäven skall den faktiskaatt förlusten.motsvara
Ersättning för inkomstförlust under akut sjuktid bestäms denattgenom

verkliga inkomsten jämförs med den hypotetiskt beräknade inkomst densom
skadelidande hade kunnat räkna med skadan inte hade inträffat.om

Bedömningen denframtida förvärvsfärmågan grundar sig i regel påav ett
läkarutlåtande, uttryckt i procenttal hur inverkan skadanettsom anger stor- -
har på den fysiska intellektuellaoch kapaciteten. När domstolen bestämmer
vilka ekonomiska följder skadan kommer för den skadelidande beaktasatt
emellertid också andra omständigheter. Sålunda domstolen hänsyn till dentar
skadelidandes utbildning, begåvning och yrkeskarriär, liksom arbetsrnarknads-
förhållanden och möjligheterna till omskolning. Ersättningen bestäms med
beaktande den årsittkomst den skadelidande uppbar vid tidpunkten förav som
skadan. Vanligtvis beaktas emellertid också sådana löneförhöjningar densom
skadelidande med all sannolikhet iskulle ha kommit åtnjutande skadanav om
inte hade inträffat. Ersättning inkomstförlustför utgår för tiden fram till dess

den skadelidande uppnått pensionsåldern, vilkenatt 60är år för kvinnor och
Är65 år för män. det sannolikt den skulle ha fortsattskadelidande arbetaatt

efter uppnådd pensionsålder förekommer skadelidande tillerkännsdock denatt
särskild ersättning härför prejudice ipostprofessional form schablon-ettav
mässigt bestämt belopp se Szöllösy, 1992, 39.s.

Ersättning för inkomstförlust utgår i skadelidandefall dåäven den genom
ökad anspänning i realiteten lyckas undvika inkomstförlust; det gäller sigvare
skadan är övergående eller bestående iAnspänning arbetet betraktasav natur.
således i Belgien ekonomisk skada Szöllösy 38.sesom en s.

Med förvärvsinkomst jämställs tradition värdet arbete i hushåll. Iav av
praxis har hemarbete inkomst från 150 O00 BEF, då detansetts motsvara en
inte funnits några hemmavarande barn, till 300 BEF då funnits000 det tre

fleraeller barn se Szöllösy 39 vid 87.nots.
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tilli regelfastställsarbetsoförmågabeståendetill för ettErsättning barn
omfattning liksom barnetsochskadansvarvid beaktas bl.a.skäligt belopp, art

med beloppersättningutgårskolårframtidsutsikter. För förlust motsvaran-av
150 000-gymnasieutbildning, medfrågadå det100 000 BEF eller, ärde om

88.vid39BEF se Szöllösy000200 nots.
engångsbe-skall utgåskadeståndetfritt bestämmaDomstolen äger somom

livränta.i formellerlopp av

skadaIdeell

underpsykiskt lidandefysiskt ochdolorispretiumErsättningsposten avser
sig frånavhållatvingatsskadangrund attskadelidande påtid då denden av

svedasvenskatill denmotsvarighet postenalltsåocharbeta utgör närmast en
Ersätt-skador.vid svårareendastersättning härförBelgien utgårIvärk.och

till dels denvilka hänsynstandardiseradeenligtberäknas tarningen normer,
övrigttid idensjukhus, delspåvårdgenomgårskadelidandetid densom

Enligtarbeta.förmågadelvis saknarellervilken han helt att normernaunder
skadelidandedenvarje dagBEF för800till 500-1ersättningen 1uppgår som

helti övrigthan ärvarje dagBEF för200och till 1sjukhusvårdas som
30tilldelvis nedsatt,endast procent,arbetsförmågan t.ex.arbetsofor. Om är

200 BEF.andel lmotsvarandemedersättning dagutgår avperen

före-1-10mednedarbetsförmågan procentmedförtskadorVid sattsattsom
ersättningBelgien,delarnaflamländskade attframför allt idet,kommer av

Varjebelopp.tillskada bestämsideellekonomisk och gemensamtettför
beloppdåarbetsförmågannedsättning ettmotsvara omansesprocents av

f..229i NFT 1994SzöllösyBEF se000-50 00030 s.

skadeföljderbeståendehänföraagrémentpréjudice d är avTill attposten
njutamöjligheterminskadelivsglädje och attförlustsåsom avslag,annat av

för denna38. Inom1992, postSzöllösy,bekvämligheter selivets ramens.
pretiumsexuel,préjudicebrukar benämnasiblandockså vadersätts somsom

skadelidandeför denutsikterminskadevoluptatis, dvs.pretiumiuventutis eller
ihärför bestämsErsättningenscxualliv.fungerandegift eller habli ettattatt

tillämpasskadorlindrigareVidfritt skön.efterdomstolarnaregel ettav
på såvälsiktestandardiseraderedan taremellertid, nämnts, somnormersom

skada.ideellekonomisk som
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Standardiserade torde också förekomma praktiskai den skadereg-normer
leringen. Sålunda framgår den ersättningsnivån i EU ochav rapport om
EFTA-ländema Lloyds låtit publicera förersättning bestående framtidasom att
skadeföljder fastställs till belopp invaliditetsgradenmotsvarandeett multiplice-
rad med belopp 30 000-45 000ett BEF; det högre beloppet förekommerom
då den skadelidande till följd skadan drabbats anspänning i sitt arbeteav av
eller då ersättningen omfattar lyteäven préjudice esthétique eller ekono-
misk skada något slag se Mclntosh Holmes, 1994, 108 ff..av s.-

Posten préjudice esthétique bestående utseendemässiga skadeföljderavser
och såledesär motsvarighet till ersättningsposten lyte enligt den svenskaen
skadeståndslagen. Ersättningen härför bestäms enligt standardiserade normer,
varvid skiljer mellan sju olika svårhetsgrader beroende på skadansman ochart
omfattning. För de lindrigaste skadorna varierar ersättningen mellan 5 000 till
25 000 BEF, medan ersättningen för de allvarligaste skadorna kan uppgå till
mellan 800 000 och 000l 000 BEF. Utöver skadans och omfattning be-art
aktas regelmässigt den skadelidandes kön kvinnor tillerkänns i regel högre-
ersättning ålder civilstånd.än män och En ogift på grund sinperson, som av-
skada har fått minskade utsikter ingå äktenskap, tillerkänns i regel högreatt
ersättning den giftän då inträffadeär skadan se Mclntosh Holmessom -

107 vid 4.nots.
I praxis bestäms ersättning för ideell skada regelmässigt kapitalbeloppsom

se Szöllösy i NFT 1994 230.s.
Ersättning för ideell skada utgår endast i fallde då den skadelidande

verkligen sådantutstått lidande ersättningen är avsedd kompensera. Isom att
fall då den skadelidande varaktigt medvetslösär utgår således ingen ersättning
alls för ideell skada.

Ersättningsnivân vid ideell skada

Enligt Lloyds angående ersättningsnivån 1993 i EU-rapport âr och EFTA-
länderna se avsnitt 4.1 skulle 20-årig kvinna drabbats tetraplegien avsom
ha tillerkänts ersättning för ideell skada 6 666 000med belopp BEF,ett om

6 000 000 BEF för bestående skadeföljder inklusive préjudicevarav -
esthétique och pretium voluptatis och 666 000 BEF för sveda och värk-
pretium dol0ris. Vid total synförlust skulle iersättningen stället ha uppgått
till 7 666 000 BEF, 7 000 000 BEF för bestående skadeföljder ochvarav
666 00 BEF for sveda och värk. Enligt skullekälla svår hjärnska-samma en
da ha iresulterat ersättning 5 856 000 BEF, 5 200 000 BEF fören om varav
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för svedaersättningenhörselförlustVid totalskadeföljder.bestående anges
skadeföljderbeståendeersättningen förBEF medan648 000tillvärkoch

700 000till 4voluptatispretiumochesthetiquepréjudiceinklusive anges
348 0005blir såledesideell skadaersättningen försammanlagdadenBEF;

skadaideellersättning försammanlagdVid paraplegi omBEF. enanges
Vidskadeföljder.beståendeBEF för0004 500000 BEF,1575 varav

har denarmbågennedanföramputationunderben elleramputation armavav
respektiveBEF228 000till 3ideell skadaersättningen förtotala angetts

BEF000200respektive 2BEF750 0002BEF. Därav0006772 avser
Slutligenkostnader.framtidavissaocksåskada angesideellbestående men

ideellersättning försammanlagdpå ögaförlustbeträffande ett ensynenav
framtidabeståendeförBEF850 000BEF, l0002302skada varavom

1994,Holmes,MclntoshSekostnader.framtidavissaskadeföljder och -
ff.105s.

dödsfallSkadestånd vid4.3.1.3

Begravningskostnader m.m.

hakanbehandlingochvårdförkostnaderdelsdödsfall somersättsVid
Begravningskostnader ersättsbegravningskostnader.delsdödsfallet,föregått

levnads-avlidnestill denmed hänsynrimligtför vad ärinom somramen
skallersättningenframhållits,tidigare attUtgångspunkten är,standard. som

möjligt.exaktsåbestämmas som

vidäldreavlidne attsärskilt den manförekommer personDet envarom --
haftdenbeaktarbegravningskostnaderersättning för att sombestämmande av

hadeinteskadefalletavlidneöverlevt denhaskullekostnadenfor omatt svara
inneburithaendastfalli sådanthandlingenskadegörandeDeninträffat. anses

sefulltintekostnaden ersätts utvarförtidigarelagts,begravningskosmadenatt
17.1993,Pfennigstorf, s.

underhållFörlust av

Skadeståndsbe-underhåll.förlustersättning forutgåocksådödsfall kanVid av
avlidne.till denföräldrarviss månimake, barnefterlevande samträttigade är

Skadeståndosäkert.rättslägetskadeståndtill ärsamborsgäller rätt meraVad
regelmäs-bortgångsinvidavlidnedenunderhåll förutsätterförlustfor attav

gjort dethaförväntaskundeellerunderhållefterlevandestill denbidrogsigt
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inom kort. Ersättning till efterlevande make utgår inte, den äktenskapligaom
gemenskapen redan hade upphört vid dödsfallet makarna flyttat isärattgenom
och den avlidne inte bidrog till makens underhåll.

Ersättning till barn för förlust underhåll bestäms regelmässigt tillav ett
engângsbelopp efter vad skäligtär tillmed hänsyn den avlidnes för-som
vårvsinkomster, minskat med belopp motsvarande vad den avlidne skulleett
ha behövt för del. Förbehållsbeloppet bestäms till vissegen procenten av
forvärvsinkomsten. Procentsatsen varierar beroende på antalet underhållsbe-
rättigade barn finns och barnens ålder. Barn normalt underhållsberätti-ärsom

tillsgade de fyllt 18 år eller, de genomgår högre utbildning, 25 år.om

Ideell skada

Vid sidan ersättning för ekonomisk skada kan vid dödsfallnämntsav som nu
enligt belgisk ersättningrätt utgå också för ideell skada. Ersättningsberättigade

anhörigaär stod i särskilt förhållande till dlen avlidne. Dettaett isom anses
regel fallet beträffande de anhöriga, förnärmast såvitt inte visas.vara annat
Ersättning utgår således vanligtvis till make, föräldrarbarn, och syskon. Be-
roende omständigheterna i det enskilda fallet kan ersättning utgå också till
den avlidnes sambo eller till den den avlidne förlovad med. Isom var
undantagsfall kan andra, avlidneäven stod den särskilt komma inära,som
fråga for ersättning. Ersättningens storlek beroendeär vilken relation denav
efterlevande tillhade avlidne,den de hade hushåll i vissochom gemensamt
mån den avlidnes ålder se McIntosh Holmes, 1994, 107 vid 2. Inots.-
praxis har ersättning utdömts med i genomsnitt 300 000 BEF i de fall då någon

skadeståndsgrundande handling förlorat båda sina föräldrar.genom en
Ersättningen har uppgått vid förlust 000 vidmake BEF, förlusttill 250av av
någon föräldrarna till 80 000-150 000 förlustBEF, barnvid levdeav av som
i hushåll den efterlevande till vid150 BEF, förlust000 barnsamma som av
i fall till 75 000 BEF, vidannat förlust till mellan 35syskon 000 ochav
50 000 BEF beroende på de delade hushåll vid förlustoch denom av person

den efterlevande förlovad tillmed 100 000 BEF se Szöllösy i NFTsom var
1994 230.s.

4.3.1.4 Verkan den skadelidandes dödav

Om den skadelidande avlider tid efter skadehändelsen övergår tillrättenen
ersättning för ideell skada den skadelidande fått utstå från skadefalletsom
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därvidhaerede. Det saknararvingarna préjudicetill dödsfalletfram ex
ansträngningar försin gjort någraskadelidande före döddenbetydelse attom

ersättning skall övergåtillförutsättning förskadestånd. En rättenutkräva att
lidande. Har hanverkligen utståttskadadedock denarvingarna är ettatt

ersättningsgilltuppkommit någotinte hadettiden varit medvetslöshela anses
1994 230.Szöllösy i NFTlidande se s.

chock e.d.för psykiskSkadestånd4.3.1.5

psykiska besväri formersättning personskadaförmöjlighet fåNågon avatt
allvarligtskadatsanhörig dödats ellerföljdtill nära engenomatt enav

inte finnas.handling tordeskadeståndsgrundande

skadeståndOmprövning4.3.1.6 av

skadelidande harDenför alla.gångvidipersonskada bestämsSkadestånd en
skade-ytterligaremed kravmöjlighet återkommainte någonsåledes att

blivit bestämtgångskadeståndetvisa sig sedanskulledetstånd, genomenom
falletför detgällerUndantagallvarligt förvärrats.skadaneller avtaldom att

förbehållomprövning. Sådanaförbehållgjortsavtaleti domen ellerdet omatt
skador.allvarligarevidframför alltförekommer

medvållandegrundpåJämkning4.3.1. 7 av

till skadansmedverkatvållande harskadelidandeOm den egetgenom
till skadanansvariginteför skullden äruppkomst- att som ensamansemen

till gradenskäligt med hänsynefter vadskadeståndet ärjämkas avsom-
vidredanskeämkning kan38. J1992,Szöllösy,sidor sevållande ömse s.

skillnad mellaninte någonjämkning skerNär görsvårdslöshet.enkel er-
skada.för ideellersättningochekonomisk skadasättning för

jämkningsregelsärskildnärvarandeförtrañkskadorBeträffande övervägs en
avsnitt 4.3.3.7 ochFrankrikei seinförtsnyligen harslag somsammaav

vidskadeståndjämkningregelnsvenskadeni huvudsak avmotsvarar omsom
personskada.
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4.3.1.8 Skadeståndets bestämmande

I de fall det råder tvist skadeståndets storlek frågan häromavgörsom av
domstol.

För arbetsskadade medlemmarär i fackförening och träffatsom en som en
överenskommelse skadeståndetsstorlek gäller överenskommelsen måsteom att
underställas nämnd, Fond des accidents de travail, för prövning ochen
godkännande Pfennigstorf,se 1993, 22.s.

De standardiserade ibland tillämpas vid bestämmandenormer som av
skadeståndets storlek har utbildats i praxis och har inte officiell Dom-status.
stolarnas praxis varierar iockså viss mån beroende på domstolen ärvar
belägen. Sålunda tillämpar domstolarna i delarna Belgien särskildanorra av
principer det gäller bestämmanär skadestånd vid mindre allvarliga skador.att

4.3.2 England

4.3.2.1 Allmänt

I England vilar skadeståndsrätten huvudsakligen på oskrivna regler harsom
utvecklats i rättspraxis under flera århundraden. Frågor i vad mån skade-
ståndsansvar föreligger, vad räknaär personskada och hurattsom som
skadeståndets storlek skall bestämmas får således bedömas ledningmed av
tidigare domstolsavgöranden, leadings.k. cases. Domstolarna har skyl-en
dighet följa äldre jämförbaraavgöranden i fall.att

Från ansvarssynpunkt integörs någon skillnad mellan ekonomisk och
ideell skada pecuniary loss respektive personal loss; ersättning för ideell
skada utgår i mån ersättning ekonomisk skada. Enför generellsamma som
utgångspunkt det gällernär skadestånd vid personskada den skadelidan-är att
de skall kompenseras fullt Domstolarna oförhindrade fastställaärut. att
skadeståndet till samlat belopp vilkaredovisa övervägandenett utan att som
gjorts beträffande enskilda skadeståndsposter.

skadeståndet i första hand ha reparativt syfte. Det förekommeranses ett
emellertid, i begränsadän utsträckning, skadestånd med straffandeävenom
karaktär, s.k. exemplary damages Sådant skadestånd utdöms främst i de
fall då någon gjort sig skyldig till maktmissbruk eller det fråganär är om
olagliga handlingar företagna i profitsyfte i SOUse härom 1982:84 l7l;s.
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vidförekommerskadestånd,456. En1993,Dufwa,jfr typ somavannans.
slagsdamages,nominaldet s.k.personskada,for ettskadestånd ärsidan av

lagligasinaintrång iliditnågonibland döms närskadeståndsymboliskt utsom
Dettaeller skada.någon förlustliditvisa haninte kanrättigheter attmen

sexuellaalltVid framförtill två pund.alltidtraditionfastställsskadestånd av
i detomständigheternadomstolarna,ocksådetförekommer att omövergrepp

skadeståndförhöjt ärdömer avsettförsvarande,varitfalletenskilda somut ett
aggravateds.k.känslor,såradedennesskadelidande fördenkompenseraatt

dennadamagesexemplaryfrån typskillnadTilldamages. avanses
gärningsmannen.straffatill syfteinte haskadestånd att

personskadatillfogatstill denSkadestånd4.3.2.2 som

allmäntmellanskiljerpersonskadaförersättninggällerdetNär man
damages.specialskadeståndsärskiltochgeneral damagesskadestånd

olika slagkostnaderochinkomstförlustskadeståndetsärskilda avDet avser
skade-dådagenskadetillfållet ochtiden mellanhaft iskadelidandedensom

ekonomiskskadeståndetallmännaDetslutligtståndsfrågan avgörs. avser
ochsvedaskadaideell ersättsSomideell skada.däreftertidenförskada samt

förlustochdisablementinvaliditetsuffering, avpain andvärk
amenities.oflossglädjeänmen

iregelmässigtfastställsskadaideellekonomisksåvälförSkadestånd som
kapitalbclopp.form ettav

Kostnader

kostnaderförskadeståndtillberättigadpersonskada ärtillfogasDen ensom
skadestånd för kost-utgårSålundaskadan.behandlingenmedsambandi av

läkarbesök,medsambandisjukhusvård,ochläkarbesökförnader resor
Även tordekonvalescensresaförkostnadermediciner och enproteser m.m.

behandlingeniledingårochmotiveradmedicinskt ettden år somersättas, om
företaförmågaskadelidande sakna attSkulle den enskadelidande.denav

förkostnadenockså förutgåkunnaskadeståndtordehand,sådan egenresa
ledsagare.

skälig.varitkostnadenskadeståndtill ärförutsättning för rätt attEn

skälig fästerbehandlingskostnad ärvissmåni vadbedömagällerNär det att
itillgå denfinnsbehandlingenvidvikt attnågonvanligtvis inte omman

medföredrarskadelidande attOm den egnaellersjukvården t.ex.allmänna
ersättningkrävaoförhindradhansjukhus,privat attärvårdbekostamedel

den allmännatillgå inomfunnitsvårdenskadevållaren även atthärför omav
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sjukvården. Den skadelidande har här alltså frihet välja den vårdatten typ av
han lämpligast. Detsom anser gällervara dock endast kostnader redansom

uppkommit skadeståndetnär bestäms se Munkman, 1989, 81 f..s.

Särskilt vid allvarliga skador kan den skadelidande också tillerkännas
skadestånd för kostnader för bil elleratt lägenhet efteranpassa deen en
särskilda behov skadan har upphov till.som gett

Om den skadelidande giftär och skadan medför sådana påfrestningar på
äktenskapet detta upplöses, tordeatt skadestånd kunna utgå föräven vissa
extrakostnader personligt slag den skadelidandeav drabbas till följdsom av

skilsmässan se Munkman 89. Detav kan gälla kostnader förs. barn-t.ex.
passning under begränsad tid.

Något avdrag för minskade levnadskostnader vanligtvisgörs inte för tid
den skadelidande tillfälligt vistas sjukhem.som Sådant avdrag däremotgörs

den skadelidande allvarligtär skadadom och vårdas på institution under lång
tid begär skadestånd för såväl inkomstförlustsamt várdkostnader sesom
Munkman 81.s.

Skadestånd för framtida kostnader beräknas utifrån uppskattat årligtett
belopp, sedan multipliceras med varaktighetsfaktor.som en

Anhörigas kostnader i samband med vård eller denannan omsorg om
skadelidande ersättningsgillaär i den mån de kan sägas motsvaras nyttaav en
för den skadelidande. Sålunda anhörigasersätts utgifter i samband med besök

sjukhus, besöket kan bidra till den skadelidandesom antas tillfrisknande se
Munkman 88. För kostnader uppkommer förs. anhöriga isom samband med

de aktivt del i vårdenatt den skadelidandetar då denne vistas iav sitt hem
utgick skadestånd tidigare endast den skadelidande hade rättsligom en
skyldighet ersätta den anhörigeatt för dennes insatser. Numera gäller att
skadestånd utgår iäven de fall då den skadelidande formellt inte har någotsett
betalningsansvar den anhörige. rättspraxisgentemot I från 1970-talet finns
exempel barn tillerkäntsatt skadeståndett beloppmed motsvarande den
inkomstförlust modern till barnet hade liditsom hemma frånattgenom vara
sitt arbete och vårda barnet. Ersättning har också utgått dennär skadelidande
varit vårdats sinen make. lvuxen fall harperson skadeståndsom av ett annat
utgått i form livränta när moder till handikappatav barn sinen ett gett upp
karriär lärare för i stället sigägna sittsom att vårda handikappade barn.att

Skadeståndet bestäms i dessa fall i regel till belopp motsvarande vad som
fordras för den skadelidande skallatt kunna betala skälig ersättning till den
anhörige för dennes insatser. Ersättningen måste hålla sig inom rimliga ramar.
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vård densig åtförsitt arbete ägnaledigt frånanhörige att avdenfallI de tar
anhörige gårdenvadi regelersättningskälig motsvaraskadelidande anses

ersättningen dockfårVanligtvis87 f..Munkmansei inkomstmiste s.om
förmedutomståendeanlitakostatskulle ha personöverstiga vad detinte att en

utbildning.adekvatändamålet
dendelskadeståndsrättsligtbetraktas avkostnader enAnhörigas som

82.Munkmankostnader seskadelidandes s.egna

inkomstförlust

skade-utgångspunktenkostnader attför ärskadeståndgällerdetLiksom när
ekonomiskaiskadelidandedenförsättaskall sammainkomstförlustförstånd

grundaskallbedömningendvs.inträffat,hadeinteskadanställning omsom
fallet.enskildain detomständigheternasig

ersättningentill dessframskadefallet attfråntideniinkomstförlust
uppkommit.harförlustfaktiskadentillmed hänsyn sombestämsfastställs

däremot göradomstolarnatvingas att eninkomstförlustframtidaBeträffande
Inkomstförhållandenafallet.enskildai detförhållandenautifrånuppskattning

beräknaddetta sättEnbetydelse.därvidtillmätsskadanefter storochföre
beräknasvilka förlustenunderantal år varamed detmultiplicerasnettoförlust

tillmed hänsynförstdockreducerasfaktorsistnämnda66.Munkmanse s.
denförsämraellerförbättrakommakanhändelser attoförutseddadels som

i formskadeståndetfâfördelendelssituation,ekonomiska attskadelidandes av
engångsbelopp.ettav

viss inkomst,uppbarskadetillfallet presumerasvidskadelidandedenOm
framtiden. Detilön tasävenkommit hahaskullevanligtvis han att sammaatt

Gör deninflationen.följdtillinkomstökningartill avhänsynnågoninte
hanmåstetjänathaskulleegentligenhan mera,gällandeskadelidande att

kvalifikationersärskildahadehan somvisadetta attstyrka t.ex.attgenom
skadevålla-harPå sättlön.högreochbefordrantill sammaha lettskullesikt

tjänathaskulleframtideniskadelidandedengällandehan gör attomren,
redanskadelidande kanDen t.ex.detta.styrkaskadetillfállet,vidmindre attän
ellerförrvaritskullesannolikt attdärför tvungenochvarit sjukhatidigare
till-branschinomverksamvariteller haarbetstid ensinminskasenare

arbetslöshet.risk föråtföljandemedbakagång

inkomstförlustframtida utanskadelidandesdenuppskattades1983årtillFram
andraförkortad. Ablivitlivslängddennesmedförtskadantill atthänsyn att
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sidan gjordes avdrag för vad den skadelidande under de förlorade åren
sannolikt skulle ha föranvänt sin del Munkmanse 55 och 163.egen s.
Rätten till detta skadestånd ingick del i den avlidnes kvarlâtenskap ochsom en
kom således de efterlevande till del se avsnitt 4.3.2.4.

Den skadelidande skyldig begränsa sin skadaanses ochvara att det arbeteta
kan begäras honom. När domstolarnasom har bedömaav vad den skadadeatt

kan tjäna i sitt skadade skick detär därför inte den faktiska inkomsten efter
skadan relevant.är Har den skadelidandesom förmåga och möjlighet haatt

arbete med högre inkomstett idetär stället den inkomsten läggs tillsom
grund för bedömningen.

Om den skadelidande efter skadan däremot lyckas undvika inkomstförlust
ökad arbetsinsats, utgår skadeståndgenom härför i formen förlust fritidav av

eller s.k. loss of leisure vilket räknas slags ideell skadaett se nedan.som
Att bestämma skadestånd för framtida inkomstförlust har mötaansetts

särskilda svårigheter det gällernär barn blivit svårt skadade. I praxis harsom
i sådana fall till vad barnets faderman harsett haft för yrke eller till den

genomsnittliga inkomsten i samhället. Det har också förekommit ersätt-att
ningen bestämts helt skönsmässigt se Munkman 72.s.

I de fall den skadelidandenär till följd skadan inte längre kan sköta detav
hushållsarbetet har i praxis skäligtegna denansetts skadelidande till-att

erkänns ersättning med belopp motsvarande kostnaden för hemhjälp, även om
den skadelidande inte har för avsikt anlita någon hjälp.att För tiden från
skadetillfället fram till dess skadeståndet bestämsatt har skadestånd dock

kunna utgå endast detansetts uppkommit faktisk kostnad.om I fallen när
sådan kostnad inte uppkommit har emellertid i praxis förekommit att
skadeståndet för ideell skada höjts något tillmed hänsyn den ökade anspänning

det måste inneburitha för den skadelidandesom sköta hushållet hjälpatt utan
utifrån se Munkman 74 f..s.

Det har pá tid förekommit skadeståndsenare för framtida inkomstför-att
lust fastställts utgå i form livränta.att Detta förutsätter emellertidav att

är överens härom.parterna Frågan möjlighetutvidgad för domstolarnaom en
fastställa skadestånd i formatt livränta dock förövervägs närvarandeav av en

statlig kommitté se Pfennigstorf, 1993, 163.s.
Från skadestånd uppgår till 2 500 GBP avräknasän vadsom denmer

skadelidande uppburit i ersättning från den allmänna försäkringen under tiden
från skadetillfället fram till dess skadeståndet bestäms, dock längstatt som
under fem år. Däremot integörs något avdrag för vad den skadelidande kan
komma uppbära i ersättning frånatt det allmänna efter det skadeståndetatt
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regressrättallmännadetharavräknasbeloppdet enFörfastställts. som
1992,Szöllösy,försäkringsbolag seansvarigtellerskadevållarengentemot

vadhälftenendastavräknasGBP500till 2inte avskadeståndetUppgår22.s.
sådantIår.femlängstunderförsäkringenallmännadenfrånutgått somsom

139.4 och1994,Holmes,Mclntoshse s.någon regressrättintefinnsfall -

skadaIdeell

enskilt fallvarjeiskadaideellförskadeståndbestämstidigare nämntsSom
Någrafall.jämförbarai stan-domstolsavgörandentidigareledningmed av

inte. DetförekommerSverigei bl.a.finnsslagdetdardiserade somnormer av
ideellskadestånd förhuruttryckligen ettdomstolarna angersällanär som

skadeståndfastställsregelIolika slag.skadeföljdersig påfördelarskada av
sufferingandpainbenämningenunderbeloppsamlattillskadaideellfor ett
olikaemellertidÄven England talar er-i omamenities.of manlossand

sättningsposter.
fysisk smärta samtsiktesufleringandpainför tarSkadestånd

ellerlivsvarigtkanLidandet avslag.påtagligt varabesvärpsykiska av
begränsadsättintesåledesSkadeståndsposten är sammaövergående natur.

ivärkochsvedaersättningspostensjuktidakutunderskadeföljdertill som
psykiskavidutgåskallsufferingandpainförersättningFörSverige. att
sjukdompsykiskkonstateradfrågadetprincipi ärfordras enatt ombesvär
psykiskaandraochchockpsykiskvidersättningutgårSålundaskada.eller

reaktionerKänslomässiga4.3.2.5. avavsnittseslagliknandestörningar av
pain andförskadeståndtillinteberättigar däremotförnedringochsorg

suffering .
tillhänsynmedalltframförsuffering bestämsandpainSkadestånd för

omständig-andraMen äveneller besvären varat.vilkenunder smärtantidden
ingrepp.operativagenomgåtvingatsskadelidandedenbeaktas,heter attt.ex.

expectationoflosssärskildunderskadestånd post,utgickpraxisäldre enI
livslängdsannolikaskadelidandesföljd dentillfåttskadanfall attidelifeof

svårigheterbetydandemedförenatdetdomstolarnaFörförkortad.blivit var
praxisutbildasdärförkomdetoch att enstorlek,skadeståndetsfastställaatt

utdömsNumerabelopp.medutgickalltidskadestånd sammainnebar attsom
JusticeofAdministrationEnligtsärskildunderersättning post.inte längre en

skadeståndbestämmandevidi ställetdomstolarna avskall1982från årAct
hansmedveten attskadelidande är omdenbeaktasufferingandpainför om

f.128MunkrnanSeförkortad.blivitlivslängd s.
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Ersättning för disablement själva skadan sådan, dvs. förlustenavser som
eller funktionsnedsättningen kroppsdel eller funktionsnedsättningenav en av
kroppen i dess helhet. Ersättningen härför såledesär närmast motsvarigheten
till ersättning för enligt svensk skadeståndsrätt.men

Vid bestämmande skadestånd för disablement beaktarav domstolarna
framför allt skadans omfattning ochart, varaktighet. Om den skadelidande
tillfogats flera skador skadeståndet inte kunna beräknasanses efter en ren
addition skadeståndet för varje enskildav skada, till hurutan man ser
skadorna tillsammans påverkar den skadelidandes välbefinnande. I vissa fall,

skadannär drabbart.ex. parade skadan i regel motiveraorgan, anses ett
betydligt skadeståndstörre vadän skulle följa addition sesom av en ren
Munkman 120.s.

Loss amenities syftar på olika följder skadan alla utmärksav som av
de innebär begränsning, tillfälligatt elleren den skadelidandespermanent, av

möjligheter njuta livet eller livsglädjenatt eller mindreav att går förlorad.mer
Under denna det lidandeersätts följerpost den skadelidandesom attav
grund skadan inte längre kan hat.ex. fungerandeav sexualliv. Ersätt-ett
ningsposten också skadans inverkan yrkeslivavser och fritidsaktiviteter.
När det gäller skadans betydelse för arbetslivet beaktas alltifrån ökad an-
spänning i arbetet till förlust lovande yrkeskarriär.av en

Som tidigare nämnts talar ibland i stället loss leisure.man I äldreom
rättspraxis finns exempel skadatatt och till följden person, som en arm
därav tvingades arbeta övertid l5 timmar varje vecka för få lönatt samma som
tidigare, fick det allmänna skadeståndet höjt från l 000 GBP till 2 750 GBP
jfr Munkman 74.s.

Vid bestämmande ersättningens storlek rad faktorerav är betydelse,en av
däribland den skadelidandes ålder och yrke allmännahans hälsotillstånd.samt
En omständighet beaktasannan psykiska lidandeär det det kansom som
innebära for svårt skadad för framtiden all beroendeattperson t.ex. vara av
andra omvårdnad. Se Munkmanpersoners 120s.

Under loss of amenitiesposten ersätts också lyte i form ochärr andraav
kosmetiska defekter disfigurement. Denna skadeföljder har alltidtyp av
betraktats viktig faktor vid skadeståndets bestämmande,som särskilten då den
skadelidande är kvinna den utseendemässiga förändring-en yngre som genom

fått minskade utsikter bli gift elleren för risk skadanatt leder tillutsatts att
skilsmässa. l rättspraxis finns exempel 30-årig kvinna, påatt en som
sjukhus fått båda sina ben svårt brännskadade med åtföljande ochärr
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disfigurementgrundpåskadeståndtillerkäntssig, avrörasvårigheter att
sepenningvärdedagensiGBP00030motsvarande överbeloppmed

fästasocksåbrukarbetydelselytetsbedömningenVid129.Munkman avs.
riskerarskadanföljdtillskadelidande endenvid avviktsärskild om

olikasigundandrarskadelidandedenföljdtillfårdeneller attyrkeskarriär om
kontakter.socialaformer av

iskadaideellförersättningbestämmandevidbeaktarEngland avI man
skadelidandedenHarsituation.sinmedvetenskadelidande årdenmån omvad

ersätt-bestämsmedvetslös,varaktigthanellermedvetandegrad ärnedsatt
utgått sehaskullevadbelopp äntill lägre annarsregeli somningen

15.Munkman s.

skadaideellvidErsättningsnivân

EFTA-ochEU-i1993ersättningsnivån årangåendeLloydsEnligt rapport
tetraplegidrabbatskvinna20-årig avskulleavsnitt 4.1 somseländerna en

VidGBP.000115beloppmedskadaideellför ett omersättningtillerkäntsha
totalVidGBP.000blivit 85hai ställetersättningenskullehjärnskadasvår

medanBGP000till 85ersättningmotsvarandeparaplegisynförlust samt anges
ellerunderbenamputation armvid avhörselförlust avtotalvid samtden

förlustbeträffarslutligenVad avGBP.000till 35armbågennedanför anges
skadaideellförersättningenskulledefektkosmetiskpå öga utanettsynen

MclntoshSeGBP.500till 17uppgåtthaförhållandenmotsvarande -under
137 ff.1994,Holmes, s.

dödsfallvidSkadestånd3

skade-kandöden,tilllederhandlingenskadeståndsgrundandedenfallI när
ochbegravningskostnaderi formskadaekonomiskfördels avutgåstånd
s.k.i formskadaideellfördels avsupport,ofunderhåll lossförlust av

damages.bereavment

Begravningskøstnader

tilllaglig rättharbegravninganhörigsförutgifteråsamkats enDen som
damages.specialförinombegravningskostnader ramenförskadestånd

be-Tillkostnad.skäligkanvadförutgår varaSkadestånd ansessom
sedvanligochbalsameringförkostnadervanligtvishänförsgravningskostnader
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Kostnader för religiösagravsten. sorgkläder däremot i regel inteersätts se
Munkman 154.s.

Förlust underhållav

Enligt Fatal Accidens Act från år 1976 kan vid skadefall med dödlig utgång
vissa anhöriga fordra skadestånd för förlust underhåll. Sådan till-rättav
kommer bl.a. efterlevande make eller förutvarande make, annan person som

avlidneden vid dödsfallet sedan minst två år levt tillsammans med under
äktenskapsliknande förhållanden, föräldrar, morföräldrar och farföräldrar,
bar och barnbarn syskon och föräldrars syskon. Med barn jämställssamt
såväl adoptivbarn styvbarn se Munkman 135 f..som s.

En förutsättning för till skadeståndrätt denär anhörige helt elleratt var -
delvis ekonomiskt beroende den avlidne så hansätt uppbar ellerav att-

istod begrepp inom framtid uppbära underhåll frånatt den avlidneen snar om
denne inte hade skadats. Det fordras däremot inte den avlidne hadeatt en
rättslig skyldighet bidra till den anhöriges underhåll.att

Utgångspunkten för bedömningen skadeståndetsstorlek detär denärav att
konkreta skadan varje underhâllsberättigad anhörig lider skallsom som

skadeståndet bestäms iersättas. princip efter vid förlustmönstersamma som
framtida inkomstförlust; skillnaden framförär allt utgår från olikaav att man

grundbelopp. I båda fallen skall sedan grundbeloppet har bestämts,man, upp-
skatta under hur tid inkomstenlång eller underhållet skulle ha fortsatt utgå.att
Därefter gäller det finna lämplig kapitaliseringsfaktoratt hänsynen tarsom
härtill tillockså det faktum den anhörige kommer ersättningenattmen att
i förtid i fonn kapitalbelopp. Vidare beaktaskall sådana omständig-ettav man
heter den avlidne, han inteatt kanske skulle hadödats, drabbatssom om av
sjukdom eller arbetslöshet och därför inte fortsättahade kunnat bidra tillatt
den anhöriges underhåll i tidigare,utsträckning eller omväntsamma attsom
han sannolikt skulle ha blivit befordrad därför hadeoch högre underhållutgett
i framtiden se Munkman 144. Däremot tillbortser skillnads. man numera -
från tidigare från sannolikheten för efterlevande make kan kommaatt atten-
gifta sig och därmed inte längre i behov underhåll se Munkmanom vara av

151.s.
En förenklad och domstolarna ofta tillämpad metod för bestämmaav att

grundbeloppets storlek i fallär avlidne efterlämnarden hustrunär ochatt -
barn utgå från den inkomst den skadelidande viduppbär dödsfallet ochsom-
därifrån avdraggöra med belopp vad skulle tillmotsvarande ha gåttsom
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Munkmanutgifter sepersonligaandraunderhåll ochavlidnesden eget
148.s.

förhemarbetande utfördet arbetelikställs värdetunderhållMed som enav
skulle havad detnormalt högrearbete värderas änräkning. Sådantfamiljens

härtillBakgrundenutföra hemarbetet.utomståendeanlita någonkostat attatt
hands föralltid finns tillsitt hemden sköter egetär ansett attatt somman

inhyrdarbetsinsats änvanligtvis utför störreochfamiljemedlemmarövriga en
139 och 147.Munkmanarbetskraft se s.

förmånertillhänsynstorlekskadeståndets1982 bestämsSedan år utan som
håll.frånuppbäradödsfallet kan kommagrundanhörige annatden attav

år fråninomväckasunderhåll måsteför förlustskadestånd treTalan avom
det för-kännedomfickanhöriga förstdendag dåeller dendödsfallet om

till skadestånd.berättigarhållande som

Ideell skada

damagesbereavmenti form s.k.ersättning utgå ocksådödsfall kanVid av
ErsättningsberättigadeGBP. är500belopp 7fastErsättning utgår med ett om

Pfennigs-18 år seunderogift barntillföräldrarmakeefterlevande ettsamt
Är tillmodernendastdockäktenskapetfött är163. barnettorf, 1993, utoms.

däri Skottland,gällervadfrånTill skillnadersätmingsberättigad.barnet som
inte någoni Englandutgårsociety,ofersättning lossbenämnsmotsvarande

19.1992,Szöllösy,Seavlidnes barn.till denersättning s.

dödskadelidandesVerkan den4.3.2.4 av

denföll bortskadeståndtillprincipengällde1934 rättentill årFram omatt
intekundeskadestånd görasskadelidandes kravavled;skadelidande en

Lawsärskild lag,emellertidinfördesDet åretdödsboet.gällande enav
förskadestånd såvältillskadelidandesden rättinnebarAct,Reform attsom

skadelidandedenanhörigagick de närideell skadaekonomisk for översom
damages,aggravateddamages ochexemplaryförgälldeavled. Undantag

skadestånds-3 §i kap.regleras lviss delSverige tilliskadestånddvs. som
skadelidandes rättförutsättning för den172. En1992:84SOU attselagen s.

hadeskadeståndskravetanhörigadeskulleskadestånd över atttill var
skadelidan-denantingenskadehändelsenfrånmånaderinomframställts avsex

dödsboet.livet elleridennesjälv medande avvar
i denresulteradeskadandåi fallinnebar attVad att,sagtssom nu

oflossformiskadeståndtillförkortat,liv blev rättenskadelidandes av
Detsammakvarlåtenskap.avlidnesingå i denlife komexpectation of att
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gällde till skadeståndrätten för pain sufferingand för det fall denatt
skadelidande fram till dödsfallet hade fått utstå fysiskt eller psykiskt lidande.
Också skadestånd för framtida inkomstförlust ju, enligt tidigarevadsom-

beräknadesnämnts, for deäven förlorade åren gick på arvingarna.över Det-
skadestånd de anhöriga detta kom i åtnjutandesätt beaktades docksom av
vid bestämmande skadestånd för förlust underhåll; 1934 års lag komav av
därför inte någon betydelsestörre i praktiken.att

För dödsfall inträffat efter år 1982 regleras verkan den skadelidandessom av
död Administration of Justice Act. Det innebär bl.a. skadeståndgenom att
inte längre utgår för loss of expectation of life sig den skadelidandevare
avlider omedelbart vid skadetillfållet eller först skadestånd församt attsenare
framtida inkomstförlust bestäms hänsyn till de s.k. förlorade åren. Detutan
finns således i dessa avseenden inte längre någon till skadeståndrätt desom
efterlevande kan I stället harärva. tidigare vissa anhöriganämnts be-som
rättigats till skadestånd för bereavment damages.

Skadestånd för pain and suffering och för inkomstförlust densom
skadelidande har åsamkats fram till dödsfallet går däremot alltjämt påöver
arvingarna. Vad de uppbär till följd härav avräknas inte från det skadestånd

de kan berättigade till enligt Fatal Accidens Act se Munkmansom vara
163 f..s.

4.3.2.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

Skadestånd painför suffering inteand kan utgå bara för fysisk skada utan
också för sådan psykisk iskada form chock eller liknande följer medav som
den fysiska skadan. Redan i äldre rättspraxis finns exempel på skadeståndatt
dömts också for psykisk chock i sig, inte hardvs. chock samband medut som
fysisk skada. Ett sådant rättsfall från år practical joker1897 avsåg en som

skämt talat för kvinna hennes hade varit med olyckaattom en man om en
därvidoch brutit båda benen. Domstolen kvinnan berättigadfann tillatt var

skadestånd för den chock hon åsamkats uppgifternaeftersom lämnatden som
avsiktligen velat skada henne. I fall år 1919 åladesfrånett attsenare manen

skadestånd till kvinna idrabbats chock samband medutge atten som enav
för ikomma tillfälle granska några brev, hotat kvinnan ochattmannen, att

Ävenfalskeligen hennes fästman spion. i detta falltyskuppgett att togvar
domstolen fasta det varit psykiskfråga chock någonatt om en som
uppsåtligen tillfogat se Munkman 122.annan s.
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psykisk chock utdömtsförskadeståndfinns exempel påäldre tidFrån att
vårdslösaföljduppkommiti fall chockenockså när annansav ensom en

chockenfordratsbörjan dock hatillfall tordeI sådanabeteende. att varen
säkerheten.för denskadelidandedenmed rädsla hosförknippad egnaen

skadeli-omedelbartdenendastlängetillämpadesprincipEn attvarsom
1982avgörande årIpersonskada.skadestånd förtillberättigad ettdande var

fastof Lords ävendomstolen Houseengelska högstaemellertid den attslog
i fallskadeståndberättigad tilleller avlidentill skadadanhörignära varenen

skadetillfälletvidvarit medskadadsjälv blivitvisserligen intehannär men
förändringdepression.nervsammanbrott,chockskadadärvid tillfogatsoch en
sedvanligtoch bekymmerintepersonligheteni avatt som sorgansevarsom

förtydligats påersättningförförutsättningarnaavgöranden harIslag. senare
känslomässigtstarktanhörigedå denutgår i fall näraskadeståndså sätt varatt

skadehändelsensjälvabevittnatantingenskadelidande ochtill denbunden att
1992,Szöllösy,händelsen seunderrättadblivitdärefteromedelbarteller om

20.s.
i vilkasituationerutvidga dedomstolarnablandtendensfinnsDet atten
200.1993,Pfennigstorf,utgå seskall kunnapsykisk chockforskadestånd s.
utgåttskadeståndexempelsåledesfinns1980-taletdelen attFrån avsenare

iståsitt hemdrabbatsnågonpsykisk chock attförockså segenomavsom
utgått ividareharpsykisk chockförSkadestånd123.Munkmanselågor s.

hanchockadblivit närolycksplatsensig påbefunnitintedå någonfall men
1986 45.i SvJTDufwatill sjukhuset seanläntefter olyckan s.strax

underchockskadatsdåi fall attersättninghar vägratsDäremot avpersonen
iHellneranhörig skadas sei televisionen ha näradirektsändning sett enen

2.224 vid1994i NFTSzöllösyoch453 5 not1993SvJT s.nots.

skadeståndOmprövning4.3.2.6 m.m.av

kanskadelidandeDenför alla.princip gångifastställsskadeståndet en
inteanspråk,ställning till hansslutligtagitgångdomstolensedansåledes, en
dengällerDetta ävenskadestånd.ytterligaremed krav omåterkomma
intetidigareskadeföljderuppkommitdetkan pekaskadelidande somatt

beaktabestämmandeskadeståndetsviddärförmåsteDomstolarnavarit kända.
ikomplikationermedföraskadan kansåsomolika slag,framtida risker attav

avseenden.olika
fastställagångenförstamöjlighet ettdomstol dock1985år harSedan att

försämring denallvarligrisk förfinnsdetskadestånd,provisoriskt avenom
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skadelidandes fysiska eller psykiska tillstånd. skadeståndet fastställs då utan
tillhänsyn den speciella risken. Samtidigt skall domstolen den tid inomange

vilken krav ytterligare skadestånd måste ha framställts. Skulle allvarligen
försämring inträffa innan denna tid gått till ända kan domstolen, den
skadelidandes begäran, frågan tillerkännaoch den skadelidandeta nyttupp
ytterligare skadestånd. Vad gäller emellertid iendast de fallsagtssom nu
skadeständsskyldigheten täcks någon försäkring se Munkman 177 ochav s.
Szöllösy, 1992, 23.s.

Utmärkande för engelsk vidarerätt överklagandeär inte får be-att ett
till enskildgränsas ersättningspost. Skadeståndsfrågan skall nämligenen av

överrätten kunna bedömas i dess helhet. Skulle ersättningen i visst avseende
ha fastställts till för lågt belopp skall kunna beaktaöverrâtten ersättningenom
i blivitavseende för hög se Munkman 181.annat s.

4.3.2. 7 Jämkning pá grund medvållandeav

Fram till år 1945 gällde i England principen compensatio vilkenculpa,om
innebär den skadelidande helt går miste skadestånd han själv varitatt om om
medvållande till skadan. Det året infördes emellertid lagbestämmelseen som
innebär skadestånd vid medvållande jämkasskall efter förhållandet mellanatt
den skadelidandes och den skadevållandes skuld Vindingse Kruse, 1989,

318 och Szöllösy, 1992, 20. Reglerna tillämpas på trafikskadeom-ävens. s.
rådet.

jämkningNär sker inte någon skillnadgörs mellan skadestånd för
ekonomisk och ideell skada.

4.3. 2.8 Skadeståndets bestämmande

Tvister skadestånd i anledning personskada Englandavgörsom av av
domstol. Tidigare bestod underrätten alltidi mål jury.denna typ av av en
Sedan mitten 1940-talet skadeståndsmål iemellertid första instansavgörsav
vanligtvis ensamdomare se vidDufwa, 1993, 440 9.av nots.

Allmänna domstolar i första instans of Justice,är the High Court harsom
sitt i London,säte eller the County Courts, finns 274vilka det stycken. Deav

handlägger tvistemål mindre För skadeståndsmålvärden. gårsenare om
vid 5 000gränsen GBP. Som instans fungerarandra enda domstol,en

nämligen the Court of Appeal. Tredje och sista instans the House of Lords.är
Hit kan mål överklagas inte bara från England från Skottland ochävenutan
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tillståndmål krävsskallof LordsHouseNordirland. För etttaatt upp
rättsfrågorAppeal. ICourt ofthesjälv ellerdomstolenleave avavav

förutsättningarsärskildaunderof Appealthe Courtbetydelse kanallmänmera
leapfrog-s.k.of Lords,Housedirekt i theförasoch talanöverhoppadbli

441.Se Dufwaging. s.
standardiseradeinte någraEnglandiframhållits förekommertidigareSom

värk ellerochsvedabeträffandeSverigefinns idet slag t.ex.somnormer av
ledningmedenskilt falli varjeifastställs ställetskadeståndetochlyte men.

i viss månunderlättasfall. Dettajämförbara attavgörandentidigare avavav
publikationer, bl.a.i olikavarje månad refererasbetydelseavgöranden avnya

Kemp.i s.k. Kempden
domstolarolikamellanbedömningenenhetlighet i presente-främjaFör att

StudiesJudicialinitiativpåutarbetatspublikationår 1992rades avsomen -
ofAssessmentGuidelines for thedomstolarna,riktlinjer förBoard med-
påbyggerPublikationen,Cases.InjuryPersonalinGeneral Damages som

skade-aktuelladomstolsavgöranden,antalgenomgång angerett stortaven
Lloydsredovisas iuppgifterDeskadetyper.rad olikaforståndsbelopp somen

ideellgällerdetsig,grundarEngland närskadestândsnivån iangåenderapport
138.1994,Holmes,McIntoshpublikation seiuppgifter demiaskada, s.-

Frankrike4.3.3

Allmänt4.3.3.1

i artiklarnafinnspersonskadavidskadeståndsansvarreglerGrundläggande om
denföreskriver13831382 ochArtiklarna attCivil.i Code som1382-1386

skallpersonskadanågontillfogaroaktsamhetuppsåtligen eller annan enav
påsåledesbyggerskadeståndsrättenallmännaskada. Dendennaersätta

rättspraxisigenomförtsområdenpå fleraharStriktculpaprincipen. ansvar
uppmärksammadlagstiftning. Genomocksåområdenvissa engenommen

trañkska-påobjektivtsålundainfördesloi Badinter1985 la ansvarlag år
f..1993, 141Dufwa,område sederättens s.

Civil.i Codeinteberäkning finnsskadeståndetsbestämmelserNågra om
ställetiharskall bestämmasstorlekskadeståndetsför hurmetoderOlika

Utgångspunkten165.1991,Gifford,Pfennigstorfpraxisi seutvecklats s.-
den ärsin skadaförersättningfull oavsetthaskadelidande skall omdenär att
Dufwaoch3201988,se Durry,ideellt slagellerekonomiskt s.avav
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143 f.. Vid bestämmandet skadeståndets ingenstorlek hänsyn tills. tasav
graden skuld hos skadevâllaren.av

Utmärkande för ersättningspraxis i Frankrike inte någonär göratt man
distinktionklar mellan ekonomisk och ideell skada. De ekonomiska och ideella

skadefoljderna bedöms i regel Tanken full fysisk hälsa i sigärgemensamt. att
ekonomiskt värde fysiskoch varje skadarepresenterar medför riskett att en

för ekonomisk förlust i fall dåäven någon sådan inteförlust uppstått eller ens
kan komma uppstå. Följden blir mindreeller abstraktatt sättett attmer
värdera skadan Szöllösy ise Försäkringstidrtingen 8-981 13. Skadeståndets.
fördelas dock i regel olika ersättningsposter.

Domstolen fritt skadeståndetskall i formavgör engângsbe-utgesom ettav
lopp eller livränta eller kombination engângsbelopp livränta.ochsom en av
I allmänhet skadeståndetmed engângsbelopp Szöllösyse i NFT 1994utges ett

229. Livränta kan dock i vissa fall förekomma vid ersättning för framtidas.
inkomstförlust och bestående avsnitt 4.3.3.2.semen

3.3.2 Skadestånd till den tillfogats personskadasom

Kostnader

Ersättning för kostnader för förfluten tid lämnas särskilt. Motsvarande gäller
i i framtiden.regel kostnader Ersättning framtidaför vårdkostnader kan
emellertid ingå i ersättningen framtidaför inkomstförlustäven och bestående

30.jfr Szöllösy, 1992,men s.
Ersättning lämnas för läkar- och medicinkostnader för andra utgiftersamt

för sjukhusvård. Sjukvårdskosmader efter avdrag med beloppkompenseras ett
motsvarande kostnader för förnödenheteroch dagliga denandramat som
skadelidande ändå hade haft. Ersättning inte Pfennigs-för lyxvård seutges
torf, 1993, 39.s.

Anhörigas kostnader för besök eller stimulans under den tid då denannan
skadelidande vistas på sjukhus vid allvarliga skador ellermycketersätts om
besöken kan till skadelidandes rehabiliteringför den seanses vara gagn
Szöllösy, 1992, 29.s.

Härutöver lämnas ersättning förför samtliga kostnader och vårdomsorg
den skadelidande i dennes hem. för bedömningUtgångspunkten denna ärav
den skadelidande har till vård i sin naturliga miljö. Det betyderråttatt att en

svårt skadad kan ersättning för för vård och hjälpkostnader dygnetperson
i sitt hem utomstående ipersonal Szöllösy NFT 1991 195.serunt av s.
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multipliceradhemhjälptimkostnad förnormalefterErsättningen bestäms en
meddäreftermultiplicerasbeloppDettavårdtimmar är.antalmed enper

skadelidandedenpå ärolika beroendelivsvarighetsfaktor, är manomsom
40.Pfennigstorf, 1993,kvinna seeller s.

kostnaderliksomtransportkostnader,och andraVidare kompenseras rese-
ombyggnadföre.d.Ortopediska skorhjälpmedel såsom samtför proteser,

29.1992,Szöllösy,handikapp segrundbostad pä etc. s.avav

tidförflutenInkomstförlust i

frånförsörjningsförmågaskadelidandes förlustför denSkadestånd avutges
temp0raire.incapacitéersättningen bestämstill dessskadetillfället att

för-uppburit någonskadelidande harsig denersättning lämnasSådan vare
inkomstförluståsamkatsskadelidandedeninte. Harellervärvsinkomst

lönetilläggolikainkomst,faktiska förlustenersättningen efter denberäknas av
förvärvsinkomstskadelidandedenSaknadeförmåner.ekonomiskaandraoch

iersättning ärskäligt. Dennakanvadersättningen efterbestäms ansessom
tillersättningen lönenhushållsarbeteFörlåg. enmycketallmänhet motsvarar

ellerarbetslösstuderande,barn,skadelidande ärhemhjälp. Om den t.ex.
minirnilönen selagstadgadedenersättningen efterbestämspensionär

1992, 29.Szöllösy, s.

beståendeochinkomstförlustFramtida men

intellektuellapsykosensoriska ellerfysiska,denreduktionförErsättning av
tillhänsynlämnaspermanentepartielleincapacité utan omkapaciteten

Bedöm-inte.förvärvsförmåga ellerskadelidandesdeninverkatharskadan
invaliditetsgrad.vissläkarutlåtandegrundas påningen enett som anger

inva-privataofficiella ochgraddennabestämmandetLedning för gerav
individuel-skadelidandesdentillockså hänsynskallLäkarnaliditetstabeller. ta
Domstolenutbildning.ochrehabiliteringyrke,ålder,såsomförhållanden,

regel-dockföljs detvissa frågorutlåtandet. lemellertid inte bundenär av
sig i detmedförtskadanhinderbeståendebeträffande detsåsommässigt, som

arbetsuppgiftklaraförkrävsanspämiingden attdagliga arbetet, enextra som
Domstolen görställning.socialaskadelidandespå deninverkanskadansoch

skade-denarbetsmarknadsförhållanden,bedömning bl.a.däremot aven egen
möjligheteniinskränkningar attbefordringsmöjligheter,minskadelidandes

omskolning.yrkevälja samt
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Ersättningen kan bestämmas efter olika metoder. Den denärtre ena
matematiska metoden, grundar sig principen minskningen densom att av
skadades förtjänster exaktär proportionell den angivna in-mot expertav en
validitetsgraden. Skadan värderas den årliga inkomsten multi-attgenom
pliceras invaliditetsgradenmed och upprakningsfaktor beräknad efter denen
skadades ålder.

Den andra metoden konkretär beräkning hänsyn tillen tar storsom
situationen i det enskilda fallet. En anlitas för så exakt möjligtexpert att som
uppskatta den skadades faktiska förlust.

Den tredje metoden punktvärdemetodenär valeur du point, byggersom
tidigare domstolsavgöranden i liknande fall. Ersättning bestäms hjälpmed

tabell i allmänhet enhetsvärde för varje invaliditetsgradav en som ettanger
från l till 100; beloppet räknas fram invaliditetsgraden multiplicerasattgenom
med enhetsvärdet olika beroendeär på den skadelidandes ålder. Dennasom
metod denär abstrakta och omfattar ersättning för såväl framtidamest
inkomstförlust bestående Som tidigare berörts kan den ävensom men.
inrymma ersättning för framtida vårdkostnader.

Enligt undersökning 80 domstolsavgöranden under åren 1988-1990en av
uppgår ersättning enligt punktvärdemetoden i allmänhet till mellan 15 x
6 OO0 90 000 FRF vid 15 invaliditet och 100 30 OO0 3 n1i1j.procents x
FRF vid 100 invaliditet. I undantagsfall kan ersättningen vidprocents 100

invaliditet uppgå till 6 milj. Szöllösy,FRF se 1992,procents 30 60.nots.
Frankrikes högsta domstol Cour de cassation har i dom år 1979 ochen

i dom år 1983 uttalat skadestånd för framtida inkomstförlustatt bören annan
bestämmas objektivt efter faktiskade förhållandena i det enskilda fallet
préjudice corporel de caractere objectif åtskilt från ersättningoch för
bestående Emellertid har underrätterna sedan lång tid tillbakamen. en
företrädesvis valt den abstrakta punktvärdemetoden. Först årmera senare
har kunnat märka tendens domstolarna i allt fler fall bestämmerman atten
ersättning för framtida inkomstförlust efter faktiska förlustenden och för
bestående fysiska och psykiska efter punktvärdemetoden se Szöllösy,men
1992, 29 f.. Detta har i sin lett till kraftig ökning ersättningensturs. en av
storlek se Szöllösy i NFT 1991 194.s.

Som regel framtida inkomstförlustersätts och bestående med ettmen
engångsbelopp. Vid mycket svåra skador ersättningenkan bestämmas som
livränta, det nödvändigt för säkerställa den skadelidandesom anses att
ekonomiska framtid se Pfennigstorf, 1993, 40. Livränta kan också utgå,s.

det krävs med tillhänsyn den skadelidandes faktiska förvärvsförmåga ochom
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överstigerlöptidlivräntansunderförvärvsformågansåfall innei såhålls snart
nivå.vissen

värkochSveda

fysiskt,ersättning fördoloris lämnaspretiumersättningspostenUnder
Vidläkningstiden.förstadenunderlidandekänslomässigtochpsykiskt

intensitet ochsärskilt smärtansstorlek beaktasersättningensbestämmandet av
rehabi-undersökningstillfállenochingrepp samtkirurgiskaantalvaraktighet,

varaktighet.ochliteringens art
skadansgraderasdennatabell. Iregelmässigt efterErsättning bestäms en

lidande ochlindrigtmycketförstårdär ltillfrån 1skalaeftersvårhet en
lidande.svårtmycketför7

1989-1993 harårenunderdömtsdolorispretiumförErsättning utsom
tillochlidandelindrigtmycketför000 FRFtill 3genomsnitt uppgåtti

1994i NFTSzöllösyselidandesvårtmycketför000 FRF000-500250

4.227 nots.

Lyte

reduceradellerfysiskt lyteersättning förbestående lämnasblivitskadanHar
skadeståndetsbestämmandetVidesthetique.prejudiceattraktion avfysisk

kvinnorkön;yrke ochcivilstând,ålder, gesskadelidandesdenbeaktasstorlek
skadeståndetsbestämmande stor-Vidersättning äniallmänhet högre av

ersättning förvidanvändsdenliknandetabellvanligtvisföljerlek somenman
doloris.pretium

glädjeämnenFörlust av

förlustellerförsämringdagrément avpréjudiceErsättning för avser
engelskadeni settErsättningsposten stortlivet. motsvarariglädjeämnen

amenities.oflossersättningsposten
förmåganförlustförsämring ellerenbartbörjanfrån avavsågErsättningen

socialartisteri ellerfritidsaktivitet såsom annansport,sig âtägnaatt en
regel-aktivitetenutövadeskadelidandedenkrävdesersättningaktivitet. För att

341. Numera1988,Durry,seintressesärskiltmed s.ochbundet stortett
inkräk-harallmänhetiskada störstafall dåiersättning ävensådanlämnas en

familjelivet seiellerlivetdagligai detlivskvaliteterskadelidandedentat
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Durry 341. Dessutom har förlust smak, lukt ochs. känsel hänförts tillav
denna ersättningspost se Szöllösy i NFT 1994 227.s.

Ersättning för préjudice dagrément ikan mycket svåra fall uppgå till
400 000-500 000 FRF.

Det är omstridd fråga ersättning för ideell skada kan lämnasen tillom en
skadelidande medvetslösär se Szöllösy, 1992, 30. La Coursom des.
cassation har i fall dömt ersättning för préjudiceett dagrément tillut en

efter skadetillfället varit helt medvetslösperson se Durry, 1988,som 342.s.

Andra ideella skadeföljder

Förlust eller försämring sexualförmågan prejudice sexuel minskade,av
utsikter gifta sig eller bilda familj préjudiceatt d’établissemenI samt
minskade möjligheter för utvecklas socialt eller i förvärvsli-attunga personer

préjudice juvénile kan antingenvet ersättas eller under andraseparat
ersättningsposter Szöllösyse i NFT 1994 228. l det fallet ersättss. senare
dessa skadefoljder i första hand préjudice dagrément också inomsom men

för ersättningen för framtida inkomstförluster och beståenderamen men.

Ersätzningsniván vid ideell skada

Enligt Lloyds angående ersättningsnivân år 1993 i EU-rapport och EFTA-
länderna se avsnitt 4.1 skulle 20-árig kvinna drabbats tetraplegien som av

den ersättning förutöver bestående ingår i ersättningen förmen som-
framtida inkomstförlust då denna bestäms enligt punktvärdemetoden ha-
tillerkänts ersättning för sveda och värk pretium doloris med 200 000
FRF, för lyte préjudice esthetique med O00 FRF220 och för förlust av
glädjeämnen préjudice dagrément med 300 000 FRF. Om kvinnasamma
drabbats paraplegi skulle hon ha tillerkänts ersättning för sveda ochav värk
med 150 000 FRF, for lyte med 180 000 FRF och for förlust glädjeämnenav

200 000med FRF. Vid svår hjärnskada ersättning förskulle sveda och värk
ha utgått med 100 000 FRF och for förlust glädjeämnen med 200 000 FRF.av
Vid total synförlust skulle ersättning ha lämnats för sveda och värk med
100 000 FRF, för lyte med 100 000 FRF för förlust glädjeämnen ochsamt av
skadans inverkan arbetslivet med 350 000 FRF. Vid förlust-av på ettsynen

skulleöga ersättning ha lämnats för sveda och värk med 50 000 FRF och för
lyte med belopp. Vid total hörselförlust skulle ersättning ha lämnatssamma
för sveda och värk med mellan 16 000 20och 000 FRF beroende på antalet
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inte varitoperationgenomgåtvingatsskadelidandedenoperationer omsom -
för förlustochoch värksvedaersättning utgå forallsingennödvändig skulle -

underben skulleamputationVidFRF.200 000medglädjeämnen avav
medför lyte000 FRF,150medoch värkför svedaersättning ha lämnats

Slutligen000 FRF.50medglädjeämnenför förlustFRF och000180 av
förlämnatsersättning hanedanför armbågenamputationvidskulle armav

förlustoch för000 FRF150medför lyte000 FRF,med 100värkochsveda
169 ff.1994,Holmes,MclntoshSeFRF.50 000medglädjeärrmen s.av -

0003002skadaideellför ärhittills dömtsharbeloppDet högsta utsom
HIV.smittats1989 tillårfastställdesskadestånd avFRF. Detta sompersonen
ideellförskadeståndsnivånrepresentativt förintebeloppetEmellertid anses

000 FRF se500dessförinnan lbeloppethögstaallmänhet. Detiskada var
228.1994NFTiSzöllösy s.

dödsfallSkadestånd vid4.3.3.3

Begravningskøstnader m. m.

tillhänsynskäligt medefter vadBegravningskostnader ersätts ansessom
inte med högredockgravplats ersättsförKostnadposition.socialafamiljens

sistaskall kunnaavlidneden ettnödvändigt forkanbelopp attän ansessom
42 f..1993,Pfennigstorf,vilorum se s.

underhållFörlust av

makeefterlevandetillhandi förstaunderhåll lämnasförlustSkadestånd för av
och barn.

skattepliktigagenomsnittligadenersättningenför ärUtgångspunkten
Därvid beaktasdödsfallet.förehade årenavlidnedenbruttoårsinkomst som

deninkomstskattförutse,möjlig samtochsannoliklöneökning är attden som
Ersättningen31.1992,Szöllösy,del seförlevnadskostnaderdödes s.egen

medmultipliceratårligt beloppmed enbestämsefterlevande maketill ett
olikaoch65 år äreller60ha fylltskulledödeden somupphör närfaktor som
43.1993,Pfemiigstorf,seoch könålderden dödes s.beroende

påberoendeår,19-21fyllttill barnetdessutgårtill barnErsättningen att
31.1992,Szöllösy,genomgår seutbildning barnetvilken s.

antalettillförhållandeimake bestämsefterlevandetillErsättningen
nettoin-avlidnesdentill 35-55uppgåoch kan procentbarnefterlevande av
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komst, medan andelen för varje barn till 10-20uppgår nettoin-procent av
komsten; de efterlevande kan tillsammans inte erhålla 85än procentmer av
den dödes nettointäkt. Den efterlevande makens del kan tillfalla barnen, om
den avlidne föräldern haft vårdnaden barnen och för deras underhållsvaratom
se Szöllösy, 1992, 31.s.

Ersättning till efterlevande make tilloch barn kvinna saknaten som
förvärvsarbete beräknas efter värdet hushålls- och barntillsynsarbetet. Vidav
bestämmandet efterlevande hustrus andel beaktas hennes chanserav en att
gifta sig liksom hennes från den avlidne maken se Szöllösy 31.nytt arv s.

l tidigare praxis ansågsockså andra drabbades förlust underhållsom av av
grund dödsfallet berättigade till ersättning. I syfte förhindra missbrukav att

fastställde emellertid Cour de cassation i början 1950-talet endast deattav
hade rättsligt legitimt intresse underhåll efter den avlidneettsom av var

ersättningsberättigade. innebarDet s.k. konkubiner förvägrades ersättning.att
I början 1970-talet påbörjades stegvis utvidgning till ersättning,rättenav en av
och den tillsammansäven levt avlidnemed den undernumera anses som
äktenskapslikrtande förhållanden ersättningsberåttigad, liksom utomäktenskap-
liga barn barnbarn Szöllösyoch se 31.s.

l undantagsfall kan skadestånd förlustför underhåll lämnas till föräldrarav
till avlidne.den Det gäller särskilt föräldrarna sjuka, arbetsoförmögnaärom
eller fattiga. I så fall kan ersättning utgå också till den avlidnes minderåriga

Ävensyskon. den avlidnes syskon kan, sjuka,de arbetsoför-ärvuxna om
eller fattiga, få ersättning för förlustmögna underhåll se Szöllösy 31.av s.

Ideell skada

Vid dödsfall har den avlidnes närstående dun être cher tillla rättperte
ersättning för och saknad préjudice . Till kretsenajjfectiond ersätt-sorg av
ningsberättigade hänförs i första föräldrarhand efterlevande make, och barn.
l undantagsfall kan också syskon till den avlidneoch farföräldrar samtmor-

dit.räknas I allmänhet erhåller efterlevande make och föräldrar ungefär
200 000 FRF och andra närstående 000 100 00010 och FRF semellan
Szöllösy i NFT 1994 228 6.nots.

Ersättning för lidandebesvär och närstående lämnas intedrabbat barasom
vid dödsfall iockså samband daglig kontaktmed vård eller medutan av annan

svårt skadad anhörig préjudice caractêre exeptionnel;moral deen se
Szöllösy i NFT 1994 228. Sådan ersättning regel skönsmäs-bestämss. som
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skadelidande setill denmakeföräldrar ellerframför allt tillsigt lämnasoch
32.1992,Szöllösy, s.

dödskadelidandesVerkan den4.3.3.4 av

inte,skadaför ideellersättningskadelidandes kravkundeäldre oml rätt en
ställetarvingarna. Ifastställts,ersättning övertastillinnanavledhan rätten av

ersättning förtillmöjlighetavlidneefterlevande till dentillerkändes egenen
Se Jörgensen,4.3.3.3.avsnittdaffection;préjudicesaknadoch sesorg

459.1972, s.
förskadeståndtillskadelidandes rättgälla dendockNumera attanses

arvingarnagårdöddennes över utani händelseideell skada annanav
skadehändelsenöverlevtskall haskadelidandedenbegränsning än att

hänvisningar38 medvid2911977,Ekstedt,tid seåtminstone någon nots.
sinföreskadelidande intedengäller228. Det1992, ävenSzöllösy,och oms.

ovisstemellertidDetersättningen. ärpåanspråkframställt något omdöd
blivitskadelidandei fall då denskadeståndtill detta ävenhararvingarna rätt

medvetandetåterfåavliditoch därefterskadetillfálletvid attutanmedvetslös
228.Szöllösyse s.

e.d.chockpsykiskSkadestånd för4.3.3.5

psykiska besväri formpersonskadaersättning förmöjlighetNågon avatt
skade-anhörig dödatsnäraunderrättelsenföljdtill genom enatt enomav

finnas.torde intehandlingständsgrundande

skadeståndOmprövning4.3.3.6 av

hörnågotlivräntai formfastställtsharersättning somBeträffande avsom -
tillåtadomstolenkan4.3.3.2och att4.3.3.1avsnittseundantagentill -

såhälsotillstånd. Iskadelidandesförändring denvidersättningen omprövas av
tidsfrist inombesluteti förstadetdomstolenvanligtdetfall enangerär att

inomtidsfristmaximal äromprövning;påkallamåstevilken parterna
30skadeståndsrättenden allmännainom10 år ochområdetrañkskaderättens

46.Pfennigstorf, 1993,år se s.
tillåtsengångsbelopphar lämnatsersättning om-Beträffande somsom

princip inte.prövning i
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4.3.3. 7 Jämkning på grund medvållandeav

Huvudprincipen i fransk skadeståndsrätt frånoaktsamhet den skadelidan-är att
sidades kan medföra jämkning skadeståndet. Denna princip gällerav

emellertid inte alla områden. Sålunda medvållandereglernahar på trañk-
skadeområdet utvecklats i riktning för den skadelidandesgenerösare del.en
Enligt dessa regler gäller tillfogatspersonskada harnär änsom en annan en-

oaktsambilförare kan skadeståndet jämkas endast vid uppsåtlig eller grovt-
medverkan till skadan se Dufwa, 1993, 135 l4l och 1673. Och ävens.
vid sådan medverkan kan skadestånd utgå med ojämkat ibelopp fall då den
skadelidande under 16 eller 70 år eller har drabbats invaliditetövervar av en
på minst 80 Szöllösyse i NFT 1991 193.procent s.

4.3.3.8 Skadeståndets bestämmande

Tvister skadestånd domstol. Någotavgörs tvistlösningsalternativom annatav
förekommer inte.

En skadeståndstalan vid domstol ihandläggs tvistemål.regel Tvistensom
tribunaldomare de instance,avgörs grande beloppet uppgår tilltreav om

minst 10 000 FRF, i falloch domare tribunal d’instance. Ettannat av en
skadeståndsanspråk till skillnadkan från många andra länders rättssystem-

i likhet med gäller i Sverige SOUvad se 1992:84 148 hand-men som s. -
läggas Pfem1igstorf—med brottmål se Gifford, 1991, 165.gemensamt ett s.

Någon enhetlig till ledningtabell for bestämmandet skadestånd tillämpasav
inte domstolarna. De ersättningstabeller ñmis ofta privatärav som av mera
karaktär och har i allmänhet ledning praxis inomutarbetats med denav egna
domstolen. Ersättningens skilja sigstorlek väsentligt mellankan så sätt
domstolarna.

4.3.4 Italien

I Allmänt

Grundläggande regler skadestånd Codice Civile frånfinns i år 1942.om
Skadeståndsansvaret bygger i culpaprincipen,huvudsak dvs. den som
uppsåtligen eller oaktsamhet tillfogar någon skada skall ersättaav annan en
denna skada. I vissa fall gäller dock vållande. Ett sådantförett ansvar annans

har ålagts exempelvis sina respektivelärare och föräldrar för eleversansvar
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åsamkat.arbetstagarearbetsgivare för skadaskadehandlingarbarns samt som
presumtionsansvarålagtsmotorfordonförare ochVidare har samtägare ettav

1994, 234Mclntosh Holmes,strikt seförhållandenvissaunder s.ansvar -
232.i NFT 1994Szöllösyoch s.

personskadatillfogatsSkadestånd till den4.3.4.2 som

varje förluststorlekskadeståndetsuppskattningen ärvidUtgångspunkten attav
brottslig ellerskadelidandeåsamkats denskadatill följd genom ensomav en

handling skall kompenseras.oriktigannan
ideellekonomisk ochskadeföljderskiljelinje mellanNågon klar naturav

för eko-ersättningvisserligenCivileCodice talasi Iinte lagen. omanges
vilkabeskedintelagen närmareideell skada,nomisk och omgermen

riktlinjerSådanakategorier.bådatill dessaskall hänförasskadeföljder som
i praxis.utvecklatsi ställethar

Iarbetsförmågan.nedsättning ifysiskkompenserades endastUrsprungligen
gradeni vissa fallochskadelidandes inkomstenbart denbetraktadesallmänhet

kostnaderErsättning för1994, 231.Holmes,Mclntoshinvaliditet se s.av -
Med tideninte.lämnadesideell skadaeller förmedicin sjukvårdellerfor t.ex.

skadeföljder ideellemellertid omfatta ävenskadeståndsansvaretkom avatt
patrimoniale,dannoförmögenhetsskadorlämnades förSkadeståndnatur.

nedsättningförpatrimonialedannoicke-formögenhetsskadorfor samtnon
allafritiden dannoaktiviteterolika slagstillmöjligheterförloradeeller

skadeföljder dannoestetiskaVidarerelazi0ne.vita ersattes mera
estetico.

iCostituzionale, tvâCortekonstitutionsdomstolen,italienskahar denNumera
indelaspersonskada börersättning för1986 slagit fast1978år ochdomar att

ochpatrimoniale, svedaekonomisk dannoskadahuvudkategorier,i tre
Sebiologico.övrigti dannoolägenhetermorale ochdannovärk

231.1994,Holmes,Mclntosh s.-

Kostnader

kostnader ochsamtligaemergentedanno ersättsersättningspostenUnder
läkar-skadan, såsomföljdtilltillfogatsskadelidande hardenutlägg avsom

till vård-rehabilitering, lönsjukhusvård ochutgifter förmedicinkostnader,och
hjälp-slagsolikaförkostnadertransportkostnaderochpersonal, samtrese-

medel.
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Också anhörigas kostnader för besök stimulanseller den skadeli-närannan
dande vistas på sjukhus Vidareersätts. har föräldrar vårdar sitt skadadesom
barn i hemmet till ersättningrätt för den inkomstförlust de därigenom har
ásamkats.

Ersättningen skall de faktiska kostnaderna. Dock kompenserasmotsvara
endast sådana kostnader nödvändiga och rimliga. Det betydersom anses att
ersättning inte for merkostnader till följd vård privata sjukhusutges ellerav
konvalescenthem, adekvat vård kan lämnas inom den allmänna sjukvår-om
dens Szöllösy,se 1992, 53.ram s.

Inkomstförlusl

Till ersättningsposten lucro cessante hänförs den skadelidandes förlust av
förvärvsinkomst och förtjänst framtida vârdkostnader.samtannan

Beräkningen inkomstförlust olika beroende på förlustenärav om avser
förfluten tid eller framtiden. Ersättning för förfluten tid bestäms efter den
faktiska förlusten. Denna ersättning beräknas efter den skadelidandes årsin-

divideradkomst med det normala antalet arbetsdagar år, 270. Detta beloppper
multipliceras därefter med det antal dagar den skadelidande varitsom
frånvarande på grund skadan se McIntosh Holmes, 1994, 233.av s.-
Ersättning för den framtida inkomstförlusten beräknas i allmänhet efter den
skadelidandes årsinkomst vid skadetillfallet multiplicerad invaliditets-med
graden och livsvarighetsfaktor. Med hänsyn till normalt inte arbetaratten man
hela livet reduceras det frarnräknade beloppet med 15-20 beroende påprocent

skadelidandesden ålder Szöllösy ise NFT 1991 207 och McIntoshs. -
Holmes 232.s.

Saknade den skadelidande inkomst ovisst vilken inkomsteller detär som
den skadelidande skulle ha fått i fall inte inträffat,framtiden för det skadan
bestäms inkomstförlusten efter faktiskaandra kriterier den årsinkomstenän
vid skadetillfállet. När det gäller står under utbildning ellerunga personer som

i början sinär yrkesbana beaktas familje- ochbl.a. andra socialaävenav
förhållanden det går förutse, löneutveckling framtidaochsamt, attom
karriärmöjligheter inom den bransch skadelidandeden valt arbeta i seattsom
Szöllösy, 1992, 54. Var den skadelidandehushållsarbetande bestäms ersätt-s.
ningen efter genomsnittslönen till hemhjälp. fall, liksomI dennärannaten
skadelidande barn, utgårär från basbelopp beräknas efter denettman som
sociala pensionen multiplicerad med uppgickår 1992 detta basbelopp tilltre;

milj.12 ITL se Szöllösy i NFT 1994 232. Detta belopp multiplicerasca s.
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208.1991i NFTSzöllösylivsvarighetsfaktor semeddärefter s.en
årsinkomsten.kändaefter dentill bestämsErsättning arbetslösa senast

engängsbeloppregelmässigtbestämsinkomstförlustErsättning för ettsom
207.i NFT 1991Szöllösyse s.

och värkSveda

lidande tillpsykisktfysiskt ochmoraledanno ersättsoch värkSom sveda
engelskadenErsättningsposten närmastskadan.följd motsvarasynesav

suffering.pain andersättningsposten
moraledannoersättning förfårCodice Civileiartikel 2059Enligt

ersättning finnssådanFöreskrifterföreskrivs i lag.detendastlämnas omom
tillfogatsdenDe innebärCodice penale.strafflagen,italienska atti den som

ersättningtillbrott haroaktsamt rättuppsåtligt ellerpersonskada ettgenomen
förtillfälltsgärningsmanneninteDet krävsmorale. ansvarför danno att

inte kangärningsmannenfallockså för detErsättning kan lämnas attbrottet.

straffas.
ersättning förmöjlighet tillbestämmelseinfördesnyligenGanska omen

inteDärmed förutsättstrafikskadelagen.italienskaimorale dendanno
233.1994i NFTSzöllösyersättningför seförutsättningbrottlängre s.som
varitbeteendetskadegörandedethänseendei dettakrävsDock även att

intemoraledannoErsättning föroaktsamhet. utgesuppsåtligt eller om
sestriktsig pågrundarenskilda falleti detskadeståndsskyldigheten ansvar

232.1994,Holmes,Mclntosh s.-
beaktasregelskönsmässigt. Sommorale bestämsdannoErsättning för

invaliditetsgraden seochskadaskadetillfället,vidomständigheterna typen av
233.Mclntosh Holmes s.-

domstolsav-l tvâöka.tid tenderatunderErsättningsnivån har attsenare
500tillbestämtsmoraleersättning för danno1991 harfrån årgöranden

ITL imilj.till 150i allmänhetersättningenuppgickdessförinnanmilj. ITL;
233.1994i NFTSzöllösyskadefall sesvåramycket s.

engángsbe-i formregelmorale bestämsför dannoErsättning avsom

lopp.

övrigtOlägenheter i

viktigmycket ersätt-ochtillämpatdomstolarna1985 harårSedan en ny
personska-skadestånd förbestämmandetvidbio1ogicodannoningspost av
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Hitda. hänförs skadeföljder såväl ekonomisk ideell karaktär. Dennaav som
ersättningspost ersättningspostennärmast den svenskamotsvarasynes
olägenheter i övrigt.

Danno biologico omfattar tidigaresådanaskadeföljder inomersattessom
för danno alla vita relazione och estetico. Underdanno dennaramen

den skadelidandes försämrade sinaersätts förmåga utveckla möjlighe-post att
inom de fysiska, intellektuella, kulturella sociala liksomeller områdena,ter

Ävenskadelidandesden minskade försörjningsförmâga på grund skadan.av
sådana ekonomiska skadeföljder inte särskilt inomkompenserasersättssom

för ersättningspostdenna se Szöllösy i 1994NFT 232.ramen s.
Någon enhetlig praxis till stöd för bedömningen ersättningens storlekav

finns inte. I de fall skadan inte blivit bestående utgår i allmänhet ersättning för

varje sjukdag med 25 000-40 000 ITL.

Beträffande ersättning for bestående invaliditet skiljer sig ersättningspraxis

väsentligt mellan domstolarna. Flera domstolar tillämpar metod ut-en som
i Enligtvecklats vid domstolen Genua. den metoden utgår från ettman

basbelopp räknas fram efter gällande årsbelopp socialaför den pensionensom
multiplicerat Szöllösy i NFT 1994med se 232. Basbeloppet enligttre s.

beräkningsmetod uppgick i januari tilldenna 1992 12 milj. ITL. Detta belopp
multipliceras därefter livsvarighetsfaktormed Szöllösy i NFT 1991seen

208. Andra domstolar tillämpar abstrakt punktvärdemetod. Därviden meras.
skadelidandes ålder, skadabeaktas den och invaliditetsgrad;typ ettav

den skadelidande livuppskattat värde multiplicerasoskadad medsomav
Holmes, 1994,invaliditetsgraden se McIntosh 231. förAvgörandes. er--

i Italiensättningens storlek också vilken del domstolen belägen;är ärav som
i Italien utgår i betydligtallmänhet skadestånd med högre beloppt.ex. norra

i andra delar 232. Sålunda harlandet McIntoshän se Holmesav s.-
domstolen i Milano i ersättning danno biologicofall år 1991 lämnatett
enligt invaliditetpunktvärdemetoden drabbatstill 25-årig aven enman som

ipå 75 med rekordsumrnan milj. ITL se Szöllösy NFT 19941251procent
232 10.nots.

Ersättning iför danno biologico allmänhet form engångsbe-bestäms i av
lopp.

Ersättningsniván vid ideell skada

1993 i EU- och EFTA-Enligt Lloyds angående ersättningsnivån årrapport
tetraplegiavsnitt 20-årig kvinna drabbatsländerna se 4. l skulle avsomen
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150 milj. ITLmorale medvärk dannoerhållit ersättning för sveda ochha
950 milj. ITL. Ombiologico medövrigt dann0olägenheter ioch för

uppgått tillersättningen haparaplegi skullekvinnan i stället hade drabbats av
övrigt.olägenheter imilj. ITL förtill 600milj. för sveda och värk och80 ITL

och värk medutgått för svedaersättning hahjärnskada skulleVid mycket svår
Vidmilj. ITL. total680i övrigt medför olägenheter120 milj. ITL och
milj. ITLtill 150uppgåttför sveda och värk haersättningensynförlust skulle

på skulleVid synförlusttill 500 milj. ITL. ögai övrigtfor olägenheteroch ett
milj.till 90värk ochför sveda ochtill 35 milj. ITLersättningen uppgåttha

ersättning lämnatshahörselskada skullei övrigt. Vid totalolägenheterITL för
iolägenhetermilj. ITL för100och värk och50 milj. ITL för svedamed

hade medförtarmbågennedanföramputationskadaövrigt. En av armsom
ITL för90 milj.värk ochsveda ochmilj. ITL förersättning med 60

underben.amputationvidskulle ha gälltövrigt. Detsammaiolägenheter av
231 ff.1994,Holmes,Se McIntosh s.-—

dödsfallSkadestånd vid3

Begravningskostnader

Szöllösy,skäligt belopp semedbegravningskostnader lämnasErsättning for

1992, 53.s.

underhållFörlust av

tidpunktenvidefterlevandetillunderhåll lämnasförlustErsättning för somav
Bedömningenavlidne.underhåll från denberoendeför dödsfallet avavvar

årsin-avlidnespå densig i allmänhetgrundarersättningens storlek senaste
1991i NFTSzöllösykonsumtion seprivatadödesefter avdrag för denkomst

sammanlagtuppgå tilloch barn kanefterlevande makeErsättning till207.s.
inkomst.avlidnesden75 procent av

skadaIdeell

dödsfalletföljdtillunderhållförlustkostnader ochersättning förUtöver avav
skadeståndSådantmoraleersättning för dannoefterlevande erhållakan de

praxisföräldrar. lminderåriga barn ochsambo,efterlevande make,tilllämnas
milj.till 50uppgåtti allmänhetoch barnsamboersättningen till make,har
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ITL, medan ersättningen till föräldrar regel bestämts till varderasom
40 rnilj.—50 milj. ITL barnet minderårigt ioch fall till varderaannatom var
25 milj.-30 milj. ITL se Szöllösy i NFT 1994 233.s.

3.4.4 Verkan den skadelidandes dödav

Avlider den skadelidande vid själva skadehändelsen,än övergår rättensenare
till ersättning för sveda och värk danno morale på arvingarna avseende
tiden från skadetillfállet fram till dödsfallet den skadelidande inteäven om
framställt något krav ersättning. Det ovisstdock till ersättningär rättenom
for danno morale kan övergå på arvingarna i fall då den skadelidandeäven
avlidit vid skadetillfället bliviteller medvetslös och därefter återfådött utan att
medvetandet.

Om skadelidandeden överlever skadehändelsen tidoch dör först efter en
till iolägenheter övrigt biologicorätten danno för tiden frånanses

skadetillfället fram till dödsfallet kunna övergå arvingarna Mclntoshse -
Holmes, 1994, 232. Frågan emellertid omstridd.är Domstolarna i Roms.

Genua intagitoch har den ståndpunkten den skadelidandes tillrättatt er-
sättning forfaller i dödsfallet,och med medan domstol i Milano har ansetten

ersättning kan tillfalla de efterlevande i de falläven den skadelidande haratt
avlidit omedelbart vid skadetillfället.

4.3.4.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

Ersättning for personskada uppkommitkan lämnas då den vid under-som som
rättelse anhörig allvarligt drabbatsdödats eller skadatsnäraattom en av
psykisk chock. Det ersättningemellertid oklart hur till i dettalångtär rätten
hänseende sträcker sig jfr Dufwa i 45.SvJT 1986 s.

4.3.4.6 Omprövning skadeståndav

Den skadelidande möjlighethar, sedan skadestånd återkommafastställts, att
påmed krav ytterligare ersättning, hälsotillståndet förvärrats och dennaom

försämring inte kunde förstaförutses bestämdes gången.skadeståndetnär
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medvållandeJämkning på grund4.3.4. 7 av

medverkatskadelidande harjämkas, denkanSkadestånd for personskada om
inteVid jämkningenvårdslöshet. görsuppsåtligen ellertill skadan genom

ideell skada.ekonomisk skada ochersättning förmellanskillnad

bestämmandeSkadeståndets4.3.4.8

Någotvid domstol.skadeståndets storlekskadestånd ochTvister annatom
inte.tvistlösningsalternativ förekommer

vidtillämpasiblandstandardiseradetabeller ochDe normer som
praxis och saknarutvecklats iersättningens storlek harbestämmandet av

variera mellanstorlek kanersättningensbetyderDetofficiellsåledes attstatus.
dom-ocksåkanersättningens storlekförAvgörandedomstolarna. vara om

elleri stadItalien ellersödra deleni ellerbelägenstolen är enavnorra
232.1994,Holmes,McIntoshlandsbygden se s.-

Nederländerna4.3.5

Allmänt4.3.5.1

i sjätteåterfinnspersonskadavidskadeståndreglernagrundläggandeDe om
eko-bestämmelserEnligt dessa ärNBW.WetboekBurgerlijkbokeni Nieuw

skadaideellersättningsgill, medanalltidvermogenschadeskadanomisk
i lag seuttryckligeni fallendast deschadeimrnatcriéle ersätts angessom

skadestånd förutgårNBW6:106 iEnligt231.NFT 1994iSzöllösy art.s.
lidande,fysiskttillfogatsdå någonnämligensituationer,i olikaskadaideell tre

integritet.personligasinintrång iövrigt liditiblivit ärekränkt eller
skyldighetinteutesluterstrikt grundåvilar någonskadeståndsansvarAtt

ideell skada.ocksåersättaatt

personskadatillfogatstill denSkadestånd4.3.5.2 som

Kostnader

medicinsk be-ochvårdhand föri förstautgårkostnaderSkadestånd för
förkostnadergenomgå,tvingasskadelidandedenhandling t.ex.som
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läkarvård, sjukhusvistelse, läkemedel förutsättningEn kostnadenär äretc. att
nödvändig från medicinsk synpunkt se Szöllösy, 1992, 47.s.

Kostnader detta slag täcks dock privataregelmässigt försäkringar ellerav av
den allmänna försäkringen. Det idärför endast undantagsfallär denav som

skadelidande själv har anspråk skadestånd för sådana kostnader. Detta
hindrar inte skadevållaren i sista hand kan för kostnaderna. Om deatt svara

via privat försäkring,ersätts har försäkringsgivaren nämligen regressrätten
skadevållaren. Motsvarande gäller däremot inte kostnaderna i ställetmot om

den allmänna försäkringenersätts se Mclntosh Holmes, 1994, 271; jfrur s.-
Pfennigstorf- Gifford, 1991, s.l67.

Skadestånd utgår för kostnader för hemhjälpäven under tid densom
skadelidande grund skadan inte själv kan sköta hemmet.av

Vidare anhörigas kostnader förersätts blommor, böcker ie.d.resor, sam-
band med sjukhusbesök Mclntoshse Holmes, 1994, 271. An-m.m. s.-
hörigas kostnader för vård och tillsyn den skadelidande ersättnings-av anses
gilla i mån skadelidandeden den skulle ha varit berättigad till skadestånd
härför föräldrarna inte hade handhaft vården honom.om om

inkomstförlust

Om personskada medför ekonomisk iskada form inkomstförlust för denen av
skadelidande han berättigad till skadestånd härför, sigär skadan be-ärvare
stående eller övergående Skadeståndsskyldigheten omfattarnatur. ävenav
sidoinkomster skadelidandeden skulle ha haft från extraarbete e.d.,som om

inte skadats.han hade

Skadestånd för inkomstförlust differensmetoden, tillbestäms enligt dvs. ett
belopp motsvarande skillnaden mellan skadelidande sannoliktinkomstden som
skulle ha uppburit, han inte blivit inkomstskadad, och den han trotsom som
skadan har uppnått eller kan uppnå.kommaantas att

Vid bestämmande skadeståndets i tillgångdomstolarna regelstorlek harav
till sakkunnigutlåtanden i fråga dels skadani vilken grad har reducerat denom
skadelidandes förvärvsförmåga, utsikterdels skadelidandes faktisktden att
beredas plats på arbetsmarknaden.

När det gäller bestämma framtida inkomstden skadelidandesatt som
oskadad utgår domstolarna vanligtvis från inkomst han hade vidden som
skadetillfállet eller, den skadelidande företagare, från denom var egen
genomsnittliga inkomsten under åren för skadetillfal-de eller fem senastetre
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skadelidan-deninkomsten, grundförändringarFramtidalet. attt.ex. avav
i mån det högstendast denutsikter till befordran, beaktasde hade goda var

inträffat.skadan inte hadeskettförändring skulle hasannolikt sådanatt omen
tilli principskadeståndethemarbetande fastställsskadelidandeOm den var

hushállshjälpanlitaförkostnadenden faktiskabelopp attmotsvararett som
gäller så-Också härtillsyn barnen.hjälp medfall,i förekommandeoch, av

1992, 47.skadestândsberäkning Szöllösy,sekonkretledes regeln s.om en
Även det denutgångspunktenbarn ärskadelidandeden ärär attnär ett

i förvägsvårigheternaPå grundskallfaktiska förlusten ersättas. attavsom
tillskadeståndetfastställaofta medavvaktarförlustdennaberäkna attman

uppfattningsigbildagåri sådan ålder detkommitdess barnet attatt enatt upp
haskulle kunnatbedömningen vad barnetVidframtida utsikter.dess avom

begåvning,omständigheter barnetssådanaoskadad beaktastjäna somsom
till barnetshänsynstudieresultat. Dessutomutbildning ochfärdigheter, tas

familjeförhållanden.fostran ochmiljö, såsomsociala
ständig vård ochi behovallvarlig barnetsåfall skadan ärI de är att av

förloradeför denskadeståndetsitt liv fastställsåterstodentillsyn under av
framtidabedömning denhypotetiskinte utifrånförvärvsförmåga aven

bereda barnetdet kostartill vadmed hänsyninkomstförlusten attutan
100.vid47institution Szöllösypå seoch tillsynerforderlig vård nots.

iutgå formskallskadeståndetfritt bestämmaDomstolen äger avom
förskadestånddockpraktiken fastställslivränta. Iengångsbelopp eller som

Dettaengångsbelopp.i formundantagslöstsåinkomstförlust ettgott avsom
Engångsbeloppframtiden.tid ellerförflutenskadeståndetsiggäller avservare

50.beskattning Szöllösyför seinte föremålär s.

Ideell skada

sarnlingsbe-i TysklandSchmerzensgeldi likhet medSmartegeld är en
vilkainteI lagen närmareskadeföljder olika slag.teckning for ideella angesav

beaktasskallomständighetervilkainte hellerskadefoljder och somsom avses
skadeståndet bestäms.när

tillmed hänsyni handfastställas förstaskadeståndet brukatpraxis harI
i formbehandlingmedicinskaomfattning denochskadans avsamtart
genomgå.tvingatsskadelidandedenoperationersjukhusvistelser, m.m. som

olikakonsekvenserövergåendebestående ellerbeaktasbrukatLikaså har av
för deninnebärakommai framtiden kaninneburit ellerskadan attslag som

481992,Szöllösy,72,1991,Gifford,Pfennigstorf-skadelidande se s.s.
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och Mclntosh Holmes, 1994, 271. Det förhållandet den skadelidandes. att-
på grund skadan förlorat förmågan sig vissägna fritidssysselsätt-av att en
ning tillmäts dock vanligtvis inte särskild vidbetydelse bestämmande av
skadeståndets storlek.

Andra faktorer beaktas den skadelidandesär ålder och skadansom när-
förenad medär kosmetisk defekt den skadelidandes kön. Den skadelidan-en -

des ålder tillmäts Äldrebetydelse framför allt vid allvarligare skador.
skadelidande får i sådana fall i regel lägre skadestånd skadelidandeän yngre
se Hacks mfl., 1994, 33.s.

Graden skuld hos skadevållaren däremot faktorärav omedelbarutanen
betydelse för skadeståndets storlek.

I likhet med vad gäller beträffande ekonomisk skada fastställssom
skadestånd för ideell skada i princip alltid engångsbelopp.som

Skadestånd för ideell skada utgår endast i de fall då den skadelidande
verkligen upplever lidande. Den varaktigtett är medvetslös såledessom anses
inte berättigad till skadestånd i det avseendet.

E rsättningsnivån vid ideell skada

I Nederländerna låg ersättningen för ideell skada länge på relativt låg nivå.en
Under âr har det emellertid skett markant höjning ersättningensenare en av
vid framför allvarligareallt skador. Alltjämt gäller emellertid ersättningsni-att
vån lägre i Nederländerna iär många andraän europeiska länder. Det högsta
belopp hittills har dömts 300 000 NLG,är vilket belopput tillerkändessom

grund vållande blivit smittad HIV-virusen person undersom av annans av
sjukhusvistelse se Pfennigstorf, 1993, 102 och Mclntoshen Holmes,s. -

1994, 272.s.
Av Lloyds angående ersättningsnivån 1993 iför EU- och EFTA-rapport

länderna se avsnitt 4.1 framgår 20-årig kvinna drabbatsatt en som av
tetrqalegi, paraplegi eller svår hjärnskada skulle tillerkäntsha smartegeld
med 200 000-300 000 NLG. Motsvarande ersättning har för totalangetts
synförlust till 150 000-200 000 NLG och för härselförlusttotal till 75 000-
100 000 NLG. Enligt källa skulle ersättningen ha uppgått till 80 000-samma
125 000 NLG vid amputation till 90 000-125 000 NLG vidav en arm,
amputation ben tilloch 40 000-70 000 vid förlust påettav öga.ettav synen
Se Mclntosh Holmes 271 ff.s.-
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dödsfallSkadestånd vid4.3.5.3

skadeståndhandling kanskadeståndsgrundandedödatsnågonDå engenom
underhåll. Däremotför förlustdelsbegravningskostnader,förutgå dels av

efterlevandedeskadaideellförskadeståndinte någotfalli sådanautgår som
motsvarandeersättningtillNågondödsfallet. rättföljdtillåsamkatshakan av

desakEn ärheller.finns inteEngland attidamages annanbereavment
smartegeldanspråkskadelidandesdenha övertaefterlevande kan rätt att

4.3.5.4.avsnittse

Begravningskosmader

inklusivekostnadersedvanligaomfattarbegravningskostnaderförSkadestånd
andrai flestagällervadfrånskillnadTillavlidne.kremering den somav

deneftererhållit iefterlevandedebeloppavräknasländer arveuropeiska som
dödsfallet segrundfallitlivförsälqingfråneller utskadelidande avsomen

272.1994,Holmes,Mclntosh198 ochPfennigstorf, 1993, s.s. -

underhållFörlust av

efterle-handi förstatillkommerunderhållför förlustskadeståndtillRätt av
detbetydelse ärdetsaknarvidkommandeför barns omoch barn;makevande
andratillutgåskadeståndkanHärutöveräktenskapet.ellerinomfött utom

Konkubi-1992årsedanochföräldraravlidnesdenanhöriga,nära t.ex. --
förutsätt-underhushåll,avlidnesdentillhördeandraochnatspartnerin som

471992,Szöllösy,förhållande sevaraktigt s.fråganing det ettatt omvar
272.1994,Holmes,Mclntoshoch s.-

laglighadeefterlevandedeninteutgå krävsskall enskadestånd attFör att
faktiskthani ställetAvgörande är rentavlidne.denunderhåll omtillrätt av

iocksådetgjortskulle hasannoliktavlidne ochdenfrånunderhålluppbar
årsedanjämställsunderhållMedinträffat.hadeintedödsfalletframtiden om

hushållet sedetskötselnförsvaradeavlidne gemensammaden1992 avatt
47.Szöllösy s.

deninkomsttill dendelsmed hänsynfastställs somstorlekSkadeståndets
till dendelsleva,fortsättafåtthanhaft attskulle hasannoliktavlidne om
rättvad denne ägerför attinomunderhållbehovefterlevandes ramenav

behovingetefterlevandeHar den107. av1993,Pfennigstorf,fordra se s.
48Szöllösyskadestånd senågothellerpraxis inte s.enligtutgårunderhåll,
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och Mclntosh Holmes 271. I det sammanhanget beaktas bl.a. vad dens.-
anhörige själv kan förväntas tjäna arbete också till skillnadegetgenom men -
från vad gäller i flesta andra länder ersättning densom efterlevande påsom-
grund dödsfallet uppbär från försäkringar olika slag.av av

vissal domstolar bedöms de efterlevandes behov underhåll med ledningav
standardiserade ang. den s.k. Amsterdamer Skaleav Szöllösynormer se

48 och Pfennigstorf 123.s. s.

4.3.5.4 Verkan den skadelidandes dödav

Enligt NBW gäller principen det endastär den skadelidande självatt kansom
fordra skadestånd för ideell skada. Undantag gäller dock för det fallet denatt
avlidne före sin död har uttryck för avsikt framställagett anspråk påatten
sådant skadestånd se Szöllösy, 1992, 48. l sådant fall går anspråket i ochs.
med den skadelidandes död arvingarna.över

Beträffande ekonomisk skada gäller döden inte påverkar tillatt rätten
skadestånd. Här finns således inte någon begränsningar i efterlevandes rätt att
inträda i den avlidnes ställe.

4.3.5.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

Skadestånd inteutgår för psykisk chock någon ådragit sig i samband medsom
anhörig dödats bliviteller svårt skadad se Szöllösy,att 1992, 48.s.

4.3.5. 6 Omprövning skadeståndav

Utgångspunkten skadeståndetär bestäms för alla.gång Har skadeståndetatt en
fastställts dom vunnit laga kraft ellergenom överenskom-en som genom en
melse mellan omfattar all vidskada känd tillfället,parterna kansom varsom
den skadelidande inte återkomma och fordra ytterligare skadestånd för sådan
skada. Skulle det däremot efter domen eller överenskommelsen uppkomma
ytterligare skada hänföraär till den skadevållande handlingen,attsom anses
den skadelidande oförhindrad framställa anspråk skadeståndvara att även
för denna skada under förutsättning den inte varit möjlighar förutse.att att
Detta gäller emellertid endast skador inte ialls beaktats samband medsom
överenskommelsen eller domstolens avgörande.
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medvållandegrundpåJämkning74.3.5. av

sin skada,tillmedverkatskadelidandedenföljerNBW6:101 iAv att, omart.
gradentillmed hänsynskäligtefter vad är avjämkasskadeståndet som

redanämkning skerövrigt.i Jomständigheternaochsidanvarderavållande
varitskadelidande harinte densåledesfordrasDetoaktsamhet. attvanligvid

105.1993,Pfemiigstorf,seoaktsam s.grovt

ansvarig förmotorfordontrañkskadelagen är ägarenederländskaEnligt den av
Ansvaretallmän väg.brukatsfordonetdåorsakatspersonskadabl.a. som

sig ibefannsjälvintetillförhållandeiendastdockgäller sompersoner
görbortfaller ägarenfordon. Ansvaretmotordriveti omellerfordonet annat

skadanfalletvilketmajeure,forcepåberoddeskadan omsannolikt ansesatt
kaninteOm ägarennågotinte barvilkenför ägarennågon ansvar.orsakats av

majeure, kanforceföljdtilluppkommitskadansannolikt avgöra att
denjämkasreglerskadeståndsrättsligaenligt allmänna omskadeståndet

medvållande.varitskadelidande
harSålundapraxis.idock begränsatsjämkning hartillmöjlighetDenna
tillförhållandeiåberopasinte kanmedvållandefastslagitdomstolenhögsta att

ifärdasintetrafikanterandratillförhållandeiOcksåår. soml4underbarn
medvållandeskadelidandesdenbegränsning;praxisigällermotorfordon en

Pfennigs-se50medned änskadeståndet procentsättstillledainte merfår att
101.torf s.

jämkningsre-särskildnärvarandeförtrañkskador övervägsBeträffande en
4.3.3.7 ochavsnittFrankrike sei somnyligen införtsslaggel somsammaav

vidskadeståndjämkningregelnsvenskaden avhuvudsaki ommotsvarar
personskada.

ideellochekonomiskmellanåtskillnadinte någonjämkning sker görsNär
utsträckning.ijämkasskadeståndAlltskada. samma

bestämmandeSkadeståndets4.3.5.8

skadestånds-domstol. Föralltid ettattskadeståndsfrågor avgörsTvistiga av
fordrasbrottmâlsrättegång attförinomskall kunna prövasyrkande enramen

Gifford,Pfennigstorfnivå sevissöverstigerintebeloppetyrkadedet en -
86.1991, s.

standardiserade1984årintroducerades normerförsäkringsbranschenInom
skadorpåsikteNormernapersonskador.vid tarersättningbestämmaför att

3mellanmedfunktionsförmågankroppsligadensänkningmedfört avensom
domstolar.deltillämpas ävenkommithar enavNormerna att30och procent.
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Vid dessa domstolar har ersättningsnivån tenderat bli något lägre vidänatt
andra domstolar se Pfennigstorf, 1993, 102 f..s.

4.2.6 Schweiz

4.3.6.1 Allmänt

Den schweiziska skadeståndsrätten bygger på tjugo artiklar finnssom
i särskild del Schweizerischesupptagna Zivilgesetzbuch,en nämligenav

den femte delen bär Obligationenrecht OR. Enligtsom namnet dessa
bestämmelser denär rättsstridigt tillfogar någon skada, sigsom annan en vare
det sker uppsåtligen eller oaktsamhet, skyldig skadan.ersätta Principen,av att

kommit till iuttryck 41 i OR, dock siktesom endast påart. ekonomisktar
skada. Ideell skada, immaterielle Unbill, bara i särskiltersätts angivna fall.

Av 47 och 49 framgår skadestånd förart. ideell skada utgåratt dels då
någon dödats eller i övrigt tillfogats personskada, dels då någon lidit allvarligt
intrång i sina personliga rättigheter såsom frihet, etc. underära förutsättning

det samtidigt föreligger särskilda omständigheter.att
Skadestånd för ideell skada utgår i regel också vid strikt De flestaansvar.

speciallagar stadgar på strikt grund hänvisar nämligen beträffandesom ansvar
ersättningsgill skada till bestämmelserna härom i OR se Szöllösy, 1992,

89.s.
Domstolen bestämmer efter fritt skön skadestånd skall iutgå formom av

livränta eller engångsbelopp. l praktiken fastställsett skadestånd såsom gott
alltid engångsbelopp.som som

4.3. 6.2 Skadestånd till den tillfogats personskadasom

Begreppet personskada

Med personskada Körperverletzung skada på den fysiska elleravses
psykiska integriteten inverkar på den skadelidandes hälsa. Hit räknas intesom
bara skador anatomisk såsom benbrott och krosskador, ocksåav natur, utan
minnesförlust, ångesttillstånd, personlighetsförändring och psykisk chock etc.
Även uppkommit i samband bearbetningmed abnormaneuroser som av upp-
levelser olika slag betraktas personskada, såsom olycksfallsneuros ochav som
skräckneuros vilka ofta utmärks de sig först tid efter självaatt yttrarav en
skadehändelsen. Som personskada betraktas vidare efter skade-neuros som
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s.k.behandling,rättsligmedicinsk ellerfelaktigframkallatstillfället av
denochBegehrensneurose,respektive somBehandlungsneurose

1988,Zellweger,SchaffhauserSetill.skuldintesjälvskadelidande är -
90.1992,Szöllösy,119 och s.s.

i formskadaekonomiskfördelsskadestånd avutgårpersonskadaVid
förskadannackdelarochinberäknat besvärinkomstförlust, somochkostnader

Erschwerungförsörjningsmöjligheterskadelidandesdeni frågasigmed om
Genug-i formskadaideellfördelsFortkommens,winschaftlichen avdes

tuung.

Kostnader

behandlingförkostnaderhandi första avkostnaderförSkadestånd avser
psykiskaellerfysiskaskadelidandesdenåterställatillsyftarskadan attsom

Hit hörför.skadelidande utsättsdenövrigtilidandedetlindraochhälsa som
kurortsbehandlingsjukhusvistelse,mediciner,läkarvård,förkostnadert.ex.

frånkostnadenmåni denutgårSkadeståndtillsyn.ellervårdoch annan
rimlighetenssig inomhållernödvändig och ram.synpunktmedicinsk är

verk-söka begränsaförmågaefterskyldigskadelidandeDen attanses
väljaprincipidockhan rättharvissa attInom gränsersin skada.ningarna av

lämpligast.finnerhansjukhusdetbehandlingsmetod ellerden somläkare,den
skade-utgårprivatsjukhuspåvårdasföredrarskadelidande attOm den t.ex.

kandetförutsättning antasunderinnebär, attdettakostnaderdestånd för som
funnitsintedetfalldetförsjukhus attävensådantpåvårdatsskulle hahanatt

seskadantäcktförsäkringnågonellerskadeståndsskyldig somnågon
121.1988,Zellweger,Schaffhauser s.-

medavdragsjukhus görsvistasskadelidandedentiddenFör som
levnadskostnader.besparademotsvarandebelopp

Bundesgerichts-Schweiz,idomstolenhögsta1982 harårfrånavgörandel ett
skadadallvarligtblivit så attförhållandet,detslagit fast atthof, personenatt

detutesluterinstitution, inte attvårdastvingaslivsittåterstodenforhan av
inkomstförlust.framtidaförskadeståndutgårvårdkostnadersidanvid av

blir frågaoftanaturligtvisfallsådanaidetsamtidigtframhöllDomstolen att
levnadskostnaderminskadegrundpåskadeståndetavdragbetydande avom

90.1992,Szöllösy,se s.

resekostna-anhörigasförbegränsning,vissmedutgår änSkadestånd även, om
iledsagareÄr i behovskadelidandedensjukbesök. avmedsambandider
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samband med läkarbesök, omfattar skadeståndsskyldigheten också inkomstför-
lust kan uppkomma för ledsagaren.som

Är skadan bestående, utgår skadestånd i regel också för kostnader ärsom
nödvändiga för underlätta denatt skadelidande dagliga tillvaro, dvs. för hanatt
skall kunna bo kvar i sin bostad, sköta sin personliga hygien, vistas ute etc.
Sålunda omfattar skadeståndsskyldigheten kostnader för denatt anpassa
skadelidandes bostad efter de särskilda behov skadan har upphov till.som gett
Dessa kostnader vanligtvisär engångskaraktär. Andra kostnader kanav åter-
komma eller mindre regelbundet. Detmer gäller kostnader fört.ex. proteser
och hjälpmedel olika slag slits tidenmed ochav därför måste bytassom ut.

Skadestånd utgår i de falläven då den skadelidande vistas i hemmet och
det någonär familjemedlem eller anhörig för vården ochannan som svarar
tillsynen honom. I praxis har detta skadeståndav emellertid bestämts till lägre
belopp vadän kostnaden förmotsvarar anställa utbildadsom att personal för

för arbetet. Domstolarnaatt har därvidsvara åberopat den skadelidandes
skyldighet begränsa sin skada se Szöllösy,att 1992, 90.s.

Skadestånd kan slutligen utgå för kostnader för insatser olika slagav som
nödvändigaär och ändamålsenliga för återställa eller bevara denatt skade-

lidandes förvärvsförmåga. Hit hör merkostnader för inskolning i tidigareett
arbete och omskolning till yrke, liksom kostnaderett nytt för handikappan-
passning bil den skadelidande använder i sittav en arbetesom se Schaff-
hauser Zellweger 123.s.-

Skadestånd för kostnader fastställs regelmässigt i form engångsbe-ettav
lopp.

Framtida kostnader för vård eller utbyte e.d. beräknasproteserav attgenom
årligt belopp multiplicerasett med livsvarighetsfaktor. Inom doktrinen haren

rått delade meningar därvid bör hänsyn till den skadelidande tillom man ta att
följd skadan har fått sin sannolika livslängdav förkortad. I praxis beaktas den
förkortade livslängden endast den har bestyrkts utlåtande frånom av en
medicinskt sakkunnig Schaffhauserse Zellweger 122.s.-

Inkomstförlust

Enligt 46 i OR omfattar skadeståndsskyldighetenart. inkomstförlust till följd
förlorad eller nedsatt förvärvsförmågaav die Nachteil gänzlichen oder

teilweiser Arbeitsunfzihigkeit. Till följd skadeståndet i regel fastställsattav
först sedan den skadelidandes tillstånd stabiliserats och det möjligtär att
överblicka skadan får några framtida förvärvsmässiga följder, skiljerom man
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Er-Vorübergehendertidförflutenförinkomstförlustmellanpraxisi
Erwerbsausfall seDauernderinkomstförlustframtidawerbsausfall och

ff..1241988,Zellweger,Schaffhauser s.-
inkomst-framtidatid ellerförfluteninkomstförlust försig gällerdetVare

differens-s.k.enligt denbestämmasskadeståndet skallprincipenförlust är att
den inkomstmellanskillnadenskallskadeståndet somdvs.metoden, motsvara

och denskadats,hadeintehanuppbära,kunnatskulle haskadelidandeden om
uppnå.kommaeller kanuppnått attskadan harhaninkomst trotssom

tjänatskulle hasannoliktskadelidandedenvadbestämmagällerdetNär att
normaltdomstolenutgårskadad,blivithadeintehantid,förflutenunder om

skadetillfället.vidskadelidande hadedeninkomstförhållandendefrån som
före-skadelidande ärdå denendastprincipi egenuppkommerSvårigheter

125.ZellwegerSchaffhauserse s.tagare ~
tillerkännsarbetslivetigåttinteskadetillfälletvid ännu utUngdomar som

ekonomiskadenmotsvarandebelopptid medförflutenskadestånd föri regel
fördröjt seyrkeslivetiinträdesittfårdedemförinnebärdet attskada som

125.ZellwegerSchaffhauser s.-
vid be-gällerskadestândsbestämning ävenkonkretPrincipen om en

medBedömningen görsinkomstförlust.framtidaskadestånd forstämmande av
sigskadeståndet bestäms,dåtidpunktvid den vareförhållandenatillhänsyn

avtal.ellerdomskerdet genomgenom
förvärvsförmågaframtidaskadelidandesdenbedömakunnaFör att

sakkunnig. Avmedicinsktfrånutlåtandei regeldomstolarna eninfordrar ett
fysisktiskadangradvilkeniprocenttaliuttrycktframgårutlåtandet ett --

Denfunktionsförmågan.kroppsligadennedhänseendepsykiskteller satt
elleryrkeskadelidandestill denhänsynbedömningen görsmedicinska utan

132.ZellwegerSchaffhauserseförhållanden s.liknandeandra -
sigbildasjälvharutlåtandet enbunden attintedock utanDomstolen är av

förvärvsmässiganågrafåframtiden kommeriskadan atti vad månuppfattning
omständighetersådanabl.a.beaktadärvidharDomstolen attkonsekvenser.

debegränsamöjlighetenliksome.d., attomskolningtillmöjlighetensom
operation seellerhjälpmedskadeverkningarna protest.ex.ekonomiska av

91.1992,Szöllösy, s.

efterpliktsiniled attskyldigskadelidande ettdenSålunda somanses -
sigunderkastaskadeverkningarna enattbegränsaförsökaförmåga -

förbättraskullegradbetydandeisådankandetoperation, attantas enom
måni denendastdockgäller somskyldighetDennaförvärvsförmågan.

denförkostnaderellerriskersärskildamedförknippadinteoperationen är
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skadelidande. Om den skadelidande i andra fall bli opererad,vägrar utgåratt
skadestånd endast med belopp motsvarande den inkomstförlust skulle hasom
uppkommit efter operation se Szöllösy vid 164.91en nots.

Om skadan medför svårigheter för den skadelidande i arbetslivet kan
skadeståndutgå också for Erschwerung wirtschaftlichendes Fortkommens
Denna har viss motsvarighet till olägenheter i övrigt i Sverigepost posten men

alltså till skillnad frånär den inte ideellposten natur.av
För barn i skolåldern inte gjort någotännu yrkesval eller inlettsom en

särskild yrkesutbildning fastställs skadestånd för framtida inkomstförlust i
utifrånregel bedömning å sidan olikade yrken före skadanen av ena som

skulle ha tillstått buds med hänsyn till den skadelidandes begåvning, färdig-
motivation,heter, sociala och ekonomiska förhållanden och å andram.m.

sidan den skadelidandes förmåga efter skadan fullgöra motsvarandeatt
arbetsuppgifter se Schaffhauser Zellweger 138. Det gäller här också atts.-

ställning till barnet oskadat sannoliktnär skulle ha börjat arbeta; detta attsom
först härefter inkomstförlusten uppkommerär Szöllösy 92.sesom s.
För före skadan uteslutande sigägnade hushállsarbetepersoner som

fastställs skadeståndet efter i principer vid förluststort sett samma som av
underhåll se avsnitt 4.3.6.3, nämligen utifrån vad det skulle kosta på arbets-
marknaden anlita någon for utföra göromål. Man beaktar därvidatt att samma
inte den del hushållsarbetet avsåg den skadelidandes behov seav som eget
Szöllösy 92 Schaffhauseroch Zellweger 140 160.ochs. s.-

Ideell skada

Som tidigare fordrasnämnts för ideell vidersättning skada skall utgåföratt
personskada det föreligger omständigheter.särskilda Det haratt ansetts
innebära bl.a. personskadan viss svårhetsgrad. I principmåsteatt vara av

fordrastorde skadan förknippad bestående skadeföljdermed elleräratt ett
utdraget och läkningsförlopp 1992, 94smärtsamt Szöllösy, och Hacksse s.
m.fl., 1994, 41.s.

I OR inte några riktlinjer bedömningen hur skadeståndetnärmare förges
för ideell skada skall bestämmas. ansågs tidigareSkadeståndet ha uttalatett
straffrättsligt inslag. Av det skälet skadeståndsbeloppen i äldre praxiskunde
variera betydligt beroende på graden skadevållaren; skuldgradenskuld hosav

den viktigaste faktorn for bedömningen. tiden kom intresset dock alltMedvar
inriktas den skadelidande och konsekvenser skadan fått fördeattmera som
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syftefrämstaskadeståndets ärenighetNumera råder detdenne. attattom
minskadelidande, förpsykisktför fysiskt ochskadelidandedenkompensera

följder i övrigtnegativaför deglädjeåmnen ochnjuta livetsmöjligheter att av
94.livsföring Szöllösysehar på hansskadan s.som

ochtill skadansmed hänsynframför alltskadeståndetpraxis bestäms artI
skadelidandedenVidare beaktasskadelidandes ålder.denomfattning omsamt

särskiltoperationer ellersjukhusvistelse,långvariggenomgåtvingatshar en
Även på möj-familjelivet ochinverkanbehandling. skadanssmärtsam

inverkarfritidsintressenolikasigskadelidandeför den ägnaligheterna att
betydelseomständigheter kan ärbedömningen. Andrapå omvara avsom

iskadelidandedenpåverkatutseendemässiga följder ellernågraskadan fått
1994,Mclntosh Holmes,och1994, 42m.fl.,se Hacksarbetedennes s. -

skadevållarenskuld hosgradentorde410. Däremot numera vara enavs.
skadelidan-från denvid medvållandeunderordnad betydelse utomfaktor av

avsnitt 4.3.6.7.sida,des se
i detslagit fastBundesgerichtshoffrån år 1990 haravgörande attI manett

skadelidandeför denmöjligheternabeaktaockså skall attenskilda fallet
medförtharskada. Dettaavseende ideellersättningsig atttillgodogöra

medvetslösa harvaraktigthjärnskadagrund ärskadelidande avsom
178.94 vidSzöllösybelopp sereduceratersättning med nottillerkänts s.

skadavid ideellErsättningsnivån

allvarligastei deideell skadaersättningen föruppgick1970-taletbörjanI av
avgörandenGenom000 CHF.CHF och 6040 000i till mellanfallen regel av

000 CHFtill 100ersättningen år 1982maximalaBundesgerichtshof höjdes den
i princip endastinnebarhöjningarDessatill 000 CHF.1986 llOåroch en

prisutvecklingen undertill allmännaersättningsnivån denanpassning av
överstigaideell skadaersättningen förmaximalatorde dentid. Numerasamma

CHF.150 000
EFTA-1993 i EU- ochersättningsnivån årangåendeLloydsAv rapport
enderadrabbatskvinna20-årigframgåravsnitt 4.1länderna se att avsomen

tillerkäntshjärnskada skulle hasvårellertotal synförlusttetraplegi, en
drabbatsi ställetkvinnanCHF. Om100 000åtminstoneGenugtuung med

tilluppgått högsthaideell skadaförersättningenparaplegi skulle somav
tillersättningenharhcirselfcJ&#39;rlusttotal angettsCHF. För000100

uppgåtthaersättningenskulleamputationVid000-80 000 CHF.50 av en arm
00050åtminstonetillbenvid amputation000 CHF och000-50till 30 enav
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CHF. Slutligen skulle, enligt källa, ersättningen vid förlustsamma av synen
på ha uppgåttäga 100 000 CHF. Detta innefattarett belopp ersättning ävenca
för risk för framtida ekonomisk skada. Mclntosh Holmes,Se 1994,-

407 ff.s.

4.3.6.3 Skadestånd vid dödsfall

Begravningskostnader m.m.

Skadestånd utgår för begravningskostnaderna i dess helhet, dentrots att
skadevâllande handlingen i princip bara innebär tidigareläggningen av
kostnaderna. Detta innebär å andra sidan inte skadeståndsskyldighetenatt
omfattar alla slags kostnader; enligt praxis måste kostnaderna ha direktett
samband dödsfallet.med Hit räknas i första hand kostnader för dödsannons,
kista, begravningsmâltid.och Sådana kostnader i regel fulltgravsten ersätts

håller sigde inom för vad brukligt pá inomär ochut, om ramen ortensom
den samhällsklass avlidneden tillhörde. Skadestånd kan dessutom utgåsom

Ärfor sorgkläder. kläderna användbara iäven sammanhang dockersättsannat
inte fulladen kostnaden Schaffhauserse Zellweger, 1988, 145.s.-

Skadestándsskyldigheten omfattar också kostnader för läkarundersökning
obduktion liksomoch kostnader för liket. Transportkostnadertransport av

i det fall avlidneden hemmahörandeersätts även i land, underatt annatvar
förutsättning kostnaderna håller sig inom rimlighetensatt ram.

underhåll gravvårdKostnader för faller däremot utanför skadestånds-av
skyldigheten.

Skadestândsanspråket tillkommer avlidnes arvingar eftersomi regel den
det dessa viaär dödsboet i första för begravningskost-hand harsom att svara
naderna se Schaffhauser Zellweger 145.s.-

Förlust underhållav

Enligt 45 tredje stycket i OR förlust tillutgår skadestånd för underhållart. av
den försörjdes i framtideneller ha blivit försörjd densannolikt skullesom av
avlidne. Avgörande således efterlevande faktiskt uppbarär den rentom
underhállsbidrag eller kunde förväntas det, inte hadekomma hangöraatt om
laglig till underhåll.rätt

Underhållet behöver inte nödvändigtvis utgått i regelbundnaha pengar;
bidrag i form naturafonnâner ekonomiskeller arbetsinsatser karaktär ärav av
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husmoders ellerbetraktasSålundaunderhåll.jämställa med annansenatt
farnilje-till andrarelationunderhåll ihushållsarbetefamiljemedlems som

92.1992,Szöllösy,146 ochZellwegerSchaffnausersemedlemmar s.s.-
efterlevandeskadestånd dentillförpraxis fordras dessutom rättEnligt att

ZellwegerSchaffhausersesitt uppehälleunderhåll föri behovär av -
underhålletefterlevande,så denföreliggaSådant behov146. snartansess.

frågaintebehöverlivsföring. Detsintvingas ändraskulleforutan, omvaraatt
krav harEtt sådantlivsföringen.intrång ikännbart ansettsväsentligt ellerett

skadeståndsrättsligagrundläggandemed denöverensstämmelseiinte stå
ZellwegerSchaffhauserersättningsgill sevarje skadaprincipen äratt -

148.s.
deni regelstorlekskadeståndets ärbedömningenförUtgångspunkten av

i framtidenhaftskulle hasannoliktavlidnedeninkomstgenomsnittliga som
utifrån debedömasskallinkomstblivit dödad. Dennainte hadehanom

fårDomstolendödsfallet.förtidpunktenvidkändaförhållanden som var
frånhalöneutveckling kan ägttill deninte hänsynsåledes rumsomt.ex.ta

omständigheterfastställs.skadeståndettill dessdödsfallet framförtiden att
Schafthau-undantagsfall seiendastfår beaktasefter dödsfalletinträffatsom

tillhänsynmåstedomstolarnaintehindrar149. Det taZellweger atts.ser -
dödsfalletförtidpunktenvidinkomstförändringarframtidasådana som

avlidnedensannoliktgradi hög attsannolika. Det kanframstår t.ex. varasom
lön.högrefåttdärmed habefordrad ochblivitskulle haellerförr ensenare

hushålls-sig oavlönatägnadeuteslutandeavlidnefallet dendetFör att
motsvarandebeloppberäkningenförutgångspunkti stället ettarbete tas som

hushållsarbetedvs.sysslor,utföraanlita någonförkostnaden att sammaatt
härvidpåverkasstorlekSkadeståndetsskötsel bam. aveventuelltoch av

Zell-Schaffhauserstorlek sebostadensochfamiljenssådana faktorer som -
67.1991,Gifford,Pfennigstorf160 och s.s.weger -

till olikaregelhärefterfastställsunderhållbehovefterlevandes somDe av
på-storlekKvotdelarnasinkomst.genomsnittligaavlidnesdenkvotdelar av

avlidnedenunderhållsberättigademångahand huri första somverkas av
genomsnittsin-hypotetiskadenocksåviss månisigefterlämnar avmen

storlek.komstens

lämpligaschablonervarianter påfleraförekommer angerlitteraturen soml
deefterlevande, delsantaletdelsberoende påefterlevande,för dekvottal

schablonsådanEnligtavlidne.till denförhållandeefterlevandes en
skadeståndsbe-make ärefterlevandeharStaufferSchaetzle ensamsomen

avlidnesden50-60motsvarande genom-behov procenträttigad avett
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snittsinkomst. Finns det underhållsberättigadeäven blirbarn den efterlevandes
andel mindre; sålunda den 30-34utgör det finns fyra barn.t.ex. procent om
För barn varierar kvoterna storlek vanligtvis mellan ochll 17 seprocent
Szöllösy 93.s.

Vid bestämmande skadeståndet storlek hänsyn också tillav tas arv som
tillfaller den efterlevande grund dödsfallet. Vidare beaktas, detnärav
gäller efterlevande make, sannolikheten för giftermaken sig i fram-att om
tiden.

Även här principengäller bedömningen skall med hänsyn tillgörasatt
förhållandena vid tidpunkten för dödsfallet. Skulle den efterlevande maken ha
gift sig innan skadeståndet fastställs, brukar domstolarna dock särskiltom

ioch vad mån det föreliggeröverväga till skadestånd för tiden efterrättom
äktenskapet.

När det gäller bedöma sannolikheten för efterlevandeden makenatt att
gifter sig beaktar domstolen sådana förhållanden den efterlevandesom som
ålder, hälsotillstånd, sociala ställning, förmögenhetsförhällanden viljaoch att
gifta sig. Dessutom hänsyn till antalet barn. Om domstolen skulle finnatasom

sannolikheten för efterlevandedenär gifter sig, reducerasatt stor att om
skadeståndet i regel med 30-35 den efterlevande 30 årunderärprocent om
och med 10-30 maken 30mellan och 40är år se Schaffhauserprocent om -
Zellweger jfr153; Szöllösy 93.s. s.

Domstolen får uppskatta under hur lång tidäven underhållsbidrag skulle ha
utgått dödsfallet inte hade inträffat. Det gäller här bedöma varaktig-om att
heten underhâllsförmågan underhållsbehovet,och liksom risken förav att
någon drabbas tidig Barnsför död. underhâllsbehovparternaav av en anses
normalt upphöra vid 20-årsåldern. vidKan barnet den ålderndet förutses att

inte avslutat sin utbildning,ännu underhållsbidrag i regelbehov avanses
föreligga efter detäven barnet fyllt Schaffhauser20 år Zellwegerseatt ——

153 och Szöllösy 93.s. s.
Skadestånd för förlust underhåll fastställs regelmässigt engångsbe-av som

lopp.

Ideell skada

Vid dödsfall omfattar skadeståndsskyldigheten ienligt 47 OR också sådanart.
ideell skada i form och saknad anhöriga. Fördrabbar nära attav sorg som
skadestånd skall utgå fordras inte följdden anhörige till underrättelsenatt av

dödsfallet själv utvecklat fall så har skett,personskada. I de närt.ex.om en
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depressionchockskada ellerdrabbatsanhörige harden m.m.,t.ex. enav
mfl.,Hacksskadeståndets storlek seriktninghöjande påiinverkar detta

41 f..1994, s.
för-make,efterlevandesammanhangianhöriga dettaMed nära avses

avlidne, liksomhushåll deniboddesyskonbamäldrar, samt somsammasom
1994 236.NFTSzöllösy ieller fästman seavlidnes fästmöi vissa fall den s.

idensammaprincipen härstorlekskadeståndetsgäller ärNär det som
omständig-tillmed hänsynfastställasskadeståndet skallsituationer:andra
kommiti handskadeståndet förstapraxisI har attenskilda fallet.i detheterna

avlidne. Dentillstod denefterlevandevilket förhållande denistyras av
emellertid ocksåtordelivslängdåterståendeförväntadeavlidnes ålder och vara

42.m.fl.Hacksväsentlig betydelse sefaktor s.aven
År 000till cirka 18efterlevande maketillskadeståndetuppgick1970 en

40 000 ochvanligtvis mellanfalli sådanaskadeståndenNumeraCHF. utgör
till mellanskadeståndetuppgårdödatfått barndenCHF. För50 000 ettsom

tordeföräldervid förlustbeloppMotsvarande000 CHF.000 och 4030 av en
finnspojkvänförlustgällerNär det000 CHF.10 000 och 20mellan avvara

tillhar bestämtsefterlevandetill denskadeståndetpraxis exempeli att
236 f..1994i NFTSzöllösy000 CHF se25 s.

dödskadelidandesdenVerkan4.3.6.4 av

övergår hansskadehändelsen,eftertidförst någonskadelidande dörOm den
tilltiden framförkostnaderochinkomstförlustförtill skadeståndrätt

1988, 145.Zellweger,Schaffhauserarvingarna sepådödsfallet s.-
dödskadelidandesvid dengårskadaskadestånd for ideelltillOckså rätten
föruttryckharsin dödskadelidande förearvingar, den gettdennesöver om

väcktskadelidande harinte denfordrasDethävda sitt anspråk.avsikt attatten
95.1992,Szöllösy,domstol sevidtalan s.

chock e.d.för psykiskSkadestånd4.3.6.5

fastgångenför förstaBundesgerichtshof att1986 slogdom årGenom en
i sambandchockpsykiskdrabbastillockså denutgåskadestånd kan avsom

ichockskadatsgälldeFalletanhörig dödas.med nära somen manatt en
utdömdesårSammaolycka.iomkomtvåhansmed sönersamband enatt

i sambandchockpsykiskdrabbatsfalli därskadestånd också ett aven man
sinförtillerkändesskadad. Mannenallvarligtblivithustruhansmed att
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chockskada ideell ersättning Genugtuung 40 000 CHFmed hustrun till-
erkändes för sin skada belopp 60 000 CHF. Domarnaett innebarom en
ändring tidigare praxis se Szöllösy, 1992, 95. Numera gäller såledesav s.

chockskador inte baraersätts dåatt anhöriga dödats också då de blivitutan
svårt skadade.

4.3. 6 Omprövning skadeståndav

Enligt 46 andra istycket OR kan domstolen iart. samband med dom páen
skadestånd meddela förbehåll tillrätt omprövning vid väsentligt ändradeom
förhållanden. Förbehåll får emellertid meddelas endast i undantagsfall; för-
utsättningen viddet tidpunktenär för domen råder betydandeatt osäkerhet om
vilka framtida följder skadan kommer se Schaffhauser Zellwcger,som att —-
1988, 142 f..s.

Förbehållet, gäller till förmån för båda får längstsom parterna, som avse
tid tvâ år räknat från dagen för domen. Inom fristdenna måste denen om av

önskar till stånd ändring domenparterna ha väckt vidtalansom en av
domstol.

En förutsättning för omprövning inträttdetär väsentlig förändringatt en
i de förhållanden låg till förgrund bedömningen då skadeståndet fast-som
ställdes. Det kan skadelidandesden hälsotillstånd blivit betydligtt.ex. attvara

vad domstolensämre kunde förutse. sådanaän I fall den skadelidandeär
således oförhindrad fordra ytterligare skadestånd. Som absolutatt gränsen
gäller dock allmän preskriptionstid tio år från skadetillfället seen om
Szöllösy, 1992, 97.s.

En dom innebär tidigare skadestånddom grundatt omprövatssom en
ändrade förhållanden kan inte förenas förbehållmed se Schaffhauserav -

Zellweger 143.s.
Möjligheten till omprövning utnyttjas i praktiken sällan. Ett skälytterst

torde förbehåll inte kan meddelas längre tidför två år seatt änvara
Schaffhauser Zellweger 142 och Szöllösy 97.s. s.-

4.3.6. 7 Jämkning på grund medvållandeav

Som tidigare utgångspunkten schweizisknämnts är enligt denrätt att
skadelidande skall fullha ersättning för sin skada. För det fall denatt
skadelidande har medverkat till sin skada finns enligt 44 första stycket iart.
OR möjlighet för domstolen jämka i vissaskadeståndet, fall tilländaatt ner
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vidstadgande skall domstolenf.. Enligt detta1993, 720Dufwa,noll se s.
skuld hos degradenstorlek beaktaskadeståndetsbestämmande avav

innebäraPrincipenVerschuldens.die Grösse desinblandade attanses
Dufwa 720.vårdslöshet sevid vanlignedskadeståndet kan sättas s.

deni det falljämkasanhörigs död kananledningSkadestånd med attav en
408.1994,Holmes,McIntoshtill dödsfallet semedverkatavlidne har s.-

bestämmandeSkadeståndets4.3.6.8

avidomstol.personskadaanledning avgörsskadestånd medTvister avom
det slagnämnderförsäkringsbranschensärskilda förNågra avgemensamma

inte.Sverige finnsiförekommersom
heller någraintetillämpastidigare redogörelsenframgått denSom av

Domstolarna harbestämmande.skadeståndetsförstandardiserade avnormer
bestämmadet gällersjälvständighetfrihet och närtradition attstor

719.1993,Dufwa,storlek seskadeståndets s.

Tyskland4.3.7

Allmänt7.14.3.

GesetzbuchBürgerlichesåterfinns iskadeståndgrundläggande reglernaDe om
ochekonomisk skadamellanskiljerpersonskadagällerBGB. När det man

endastHuvudprincipenVermögensschaden. ärnicht attideell skada
i debaraskadaideellskadestånd; ersättstillgrundarekonomisk skada rätt

i flesta andragällervadTill skillnad fråni lag.särskilda fall somangessom
seskadeståndsansvarvid striktskadaideellinteländereuropeiska ersätts

66.Pfennigstorf, 1993, s.
skadeståndbestämmandeviduppfattningenbyggerTysk atträtt avman

sammanlagdaDenkonsekvenser.allabeakta skadansskallpersonskadaför
relation till deiskallinkomstförlust sättasochkostnaderi formförlusten av

till be-liksom deskadan,på grundaktualiserasförmånersociala avsom
Utgångspunktensamtidigtskadelidande gör.denolika slagsparingar somav

ersättning förfullskadelidande skall hadenskadeståndsberälmingenför är att
inte haskall dockskadelidandeff.. Den312Dufwa, 1993,sin skada se s.

skadelidandeDenberika honom.inteskadeståndet ansesär attavsettmer;
sin skada.begränsaförmåga sökaefterskyldig att
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4.3. 7.2 Skadestånd till den tillfogats personskadasom

Begreppet personskada

Med personskada Körperverletzung varje störning i den kroppsligaavses
mekanismen, dvs. skada kropp eller hälsa. Skadan kan ha uppkommit

fysisk eller psykisk påverkan. Under år har diskuteratsgenom en senare om
skada drabbat foster eller varit följden misslyckadsom som en av en

sterilisering skall räknas personskada; domstolarna har slutligen funnitsom att
så bör fallet se Dufwa, 1993, 297. Som personskada räknasvara ävens.
psykisk chock någon drabbas bevittna anhörignärasom attav attgenom en
dödas eller underrättelsen anhörignära har dödats se avsnittgenom attom en
4.3.7.5.

Vid personskada kan skadestånd utgå dels för ekonomisk skada i form av
kostnader, inkomstförlust, försvarade utkomstmöjligheter och förlorad service,
dels for ideell iskada form Schmerzensgeld. När det gäller ideell skadaav
skiljer således inte mellan olika skadeståndsposter.man

Kostnader

Skadestånd utgår i forsta hand för sjukvårdskosmader och andra kostnader för
rehabilitering den skadelidande Kosten der Heilung und Pflege. Här-av
med kostnader för vård och behandling under akut sjukdomstid, såsomavses
för läkarvård, sjukhus- och kurortsvistelse mediciner, också församt men
resekostnader uppkommit för anhöriga i samband sjukbesök.med Undersom
denna vidareersätts kostnader för ipost rehabilitering form omskolningav
eller liknande se Szöllösy, 1992, 12.s.

En förutsättning för till skadeståndrätt kostnaden skälig ochär äratt
bedöms nödvändig utifrån medicinsk Vid vissasynpunkt. mycket all-som
varliga skador kan iblanddet nödvändigt med vård och behandlingvara
utomlands. I sådana fall omfattar skadeståndsskyldigheten sådana kost-även
nader.

Skadestånd utgår med belopp motsvarande faktiskade kostnaderna. Be-
sparingar den skadelidandc medan vistas på sjukhushan igörsom t.ex.-
form minskade hushållskostnader räknas vanligtvis från skadeståndet.av av-

Vid sidan de kostnader utgår skadeståndnämnts för ökadeav som nu
levnadskostnader till följd skadan Vermehrung der Bedürfnisse. Dessaav
kostnader utmärks de i regel återkommande olikaär och syftaratt sättav
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kostnader förHit räknasskada.beståendeverkningarnalindratill enatt av
framtidabostaden,handikappanpassningkurortsbehandling,återkommande av

kostnaderhjälpmedel,elektroniskamekaniska ellerOrtopediska,behov av nya
itillsynochständig vårdliksomhushållshjälpkosthållning,förbättradför

hemmet.
inågondet ärnäri äventillsyn hemmet ersättsochför vårdKostnaderna

fall bestämsl sådanaför arbetet.anhörigfamiljen eller svararsomannan
vad det50belopp,till reducerati regel procentdockskadeståndet t.ex. avett

vårdpersonal.utbildadanlitathadei ställetkostatskulle ha manom
anhörigevad dentillinte med hänsyn rentsåledesfastställsSkadeståndet

12.Szöllösyi inkomst semistegårfaktiskt s.om
särskildainteskall,levnadsomkostnaderframtidaökadeSkadestånd för om

regelmässigtkostnaderövrigtllivränta. ersättsformiföreligger,skäl utges av
engångsbelopp.med ett

Inkorrtstförlust

förvärvs-nedsattförlorad ellerföljdtillinkomstförlustforutgårSkadestånd av
gällerErwerbsfähigkeit. DettaderMinderungoderAufhebungförmåga

förfastställsskadeståndetinnantidenförtid dvs.förfluten somförsåväl --
framtiden.

enligtfallenskiltvarjeiförhållandenaefterstorlek bestämsSkadeståndets
inkomstdenmellanjämförelseSålunda görsdifferensmetoden.s.k.den en

handenochoskadadhafthaskulle somskadelidande somden somsom
få.förväntasframtiden kanförfått ellerfaktiskt harskadad

Van-följder.förvärvsmässigasjälvständigt skadansDomstolen prövar
vilket denisakkunnigutlåtande,medicinsktemellertidinfordrasligtvis ett
sig ocksåuttalarsakkunnigeDenbeskrivs.efter skadantillståndskadelidandes

sig åt arbetenskadelidande ägnahindra den attskadan kanvad måni ansesom
utlåtandetilltillgångi regeldomstolen ettharVid sidan häravolika slag.av

faktisktmöjlighetharskadelidande rentden attutsträckningvilkeniochom
arbetsmarknaden.påplatsberedas

oskadadinkomstframtidaskadelidandesdenbedömningen somVid av
årenundergenomsnittliga inkomstvanligtvis från dennesdomstolarnautgår

inkomstför-hurdockbedömningen ärförAvgörandeskadan.förenärmast
Domstolarnainträffat.hadeinteskadanutvecklatsskulle hahållandena om

någrahadeskadelidandedeni vad månockså t.ex.i regeldärförbeaktar
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konkreta utsikter till befordran med åtföljande löneökning se Szöllösy, 1992,
13.s.
Som tidigare nämnts ankommer det skadelidandeden efter förmågaatt

försöka begränsa sin skada. Han därför i princip skyldiganses attvara
genomgå omskolning, det befrämjar hans möjligheter till arbete. Likasåom
måste han, för berättigad till skadestånd fulltatt underkasta sigvara ut,
erforderlig medicinsk behandling i fall då finnsdet utsikter hans hälsotill-att
stånd förbättras väsentligt och behandlingen inte förenadär med särskilda
risker.

Om den skadelidande kan återgå till sitt arbete med oförändrad inkomst,
han inte berättigad tillär skadestånd för framtida inkomstförlust. Detta gäller

for det falläven arbetsgivaren behåller honom bara föratt dra försorgatt om
hans fortsatta utkornst.

Skadestånd kan emellertid utgå också för försvarade utkomstmöjligheter
Erschwerung des Fortkommens. Härmed torde risk förnärmast avses en
framtida ekonomisk skada hänger med den skadelidandesom attsamman
grund skadan kan särskilt för svängningar i konjunkturen medav utsattvara
åtföljande svårigheter till arbete.nytt

Hushållsarbete likställs i princip ordinärtmed förvärvsarbete. l sådana fall
utdöms emellertid skadestånd under särskild entgehende Dienste.post,en
Skadeståndets storlek bestäms huvudsakligen hänsynmed till hur omfattande
hushållsarbetet varit och till de kostnader det skulle inneburitha anlitasom att
någon för utföra motsvarande arbetsuppgifter Szöllösyse 13; jfratt s.
Pfennigstorf Gifford, 1991, 66 f..s.-

Skadestånd avseende framtida inkomstförlust enligtskall vad som
uttryckligen i BGB fastställas livränta.utgå i form Om detanges att av
föreligger särskilda skäl wichtiger Grund skadelidandedenkan dock i

för livräntastället kräva skadeståndet utbetalt engångsbelopp seatt ettsom
Szöllösy 16 och Mclntosh Holmes, 188.1994,s. s.-

Ideell skada

Syftet med Schmerzensgeld i första hand kompensera denattanses vara
skadelidande för lidandende och besvär olika förslag skadan med sig.av som
Skadeståndet sikte på alla slags skadeföljder ideell dvs. sveda ochtar art,av
värk, lyte och förlust livets glädjeämnen Dessutommen, av m.m. anses
skadeståndet slagsutgöra upprättelse för den skadelidande för denett
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utgjort förkan hahandlingenskadegörandedenbehandlingkränkande som
honom.

kvinnai fallockså närpersonskada,vidförutomutgår,Schmerzensgeld en
ellerhotelservilseledande,ellersexuelltför övergrepphar genomutsatts

sexuelltutomäktenskapligttillförmåttsharberoendeförhållandeutnyttjande av
handlingsexuellföreliggerdetdockfordrasfallsistnämndaI att enumgänge.

praxis harlstrafflagen.tyskaenligt denbrottbetraktaär ettatt somsom
ellerpersonliga rättnågonsfalliockså sådana närSchmerzensgeld dömts ut

1992:84SOUkränkt seallvarligtblivitharvärdighetgrundläggande
f..177s.

inslag sestraffandevisstockså harersättningen etterkäntallmäntDet är att
endastSchmerzensgeldföljd häravEn ärf..70 att1993,Pfennigstorf, s.

striktvidintesåledesvållande,pågrundasskadeståndsansvaretutgår när

ansvar.

ideellförersättninginteutgårSverigeigällervadfrånskillnadTill t.ex.som
i dettaskadeståndsansvareteftersomtrafikförsäkringen,tyskaenligt denskada

fördärförmåstetrafikeniskadasEnstriktfall är sompersonett rent ansvar.
regler.skadeståndsrättsligaallmännasin talangrundaersättningsådanatt

varitharstyrkamåste kunna motpartenskadelidande attdeninnebärDet att
skadan.tillvållande

billigeeineskadeståndskäligttillberättigadskadelidandedenBGBEnligt är
inte någoti regeldockutgårobetydliga skadorVidEntschädigung.
i frågaledningNågon13. närmare1994, ommfl.,Hacksskadestånd se s.

beaktas närskallomständighetervilkaellerstorlekskadeståndets som
iinte lagen.fastställsskadeståndet anges

1978avgörande åriBundesgerichtshof, hardomstol, ettTysklands högsta
harstorlekskadeståndets attbestämmandeviddomstolarnaslagit fast avatt

skadeståndet enskildai detliknande fall.iutdömtstidigarevadbeakta som
dockjfrpraxistidigaremedöverensstämmelsestå isåledesmåstefallet

394.och3131993,Dufwa, s.
följa dornsto-vidareprinciper attskadeståndsrättsligaallmänna ansesAv

omständighetersamtligabeaktandemedskadeståndetfastställaskall avlama
fallet.enskildai det

psykisktochfysisktgradenhandi förstadomstolarnalpraxis beaktar av
omständig-sådanainbegripessvårhetsgrad. Härochskadansdvs.lidande, art

ellersjukhusvistelseformi annankonsekvenserskadans avheter som
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behandling, den skadelidandes förmåga känna och hanssmärta medvetenhetatt
sin situation.om
Av betydelse också i vilkenär utsträckning inverkarskadan på densom

skadelidandes sociala situation, medföra störningar i dent.ex. attgenom
skadelidandes utbildning eller arbete. Sålunda kan skadeståndet påverkas i
höjande riktning, den skadelidande måste sittsluta arbete tvingaseller tillom

inskränkningar i sin yrkesutövning. Likasåstora domstolarna hänsyn tilltar
den skadelidande på grund skadan måste sluta med fritidssysselsätt-om av en

ning utgjort väsentligt inslag i hans livsföring. Från praxis finnsettsom t.o.m.
exempel domstolen särskilt har beaktat förlorad förmåga sigatt åtägnaatt
populära den skadelidande vid skadetillfället intesporter trots någonatt utövat

Ävendessa. skadans betydelse för familjelivet tillmäts betydelse. Omav
skadan leder till skilsmässa verkar detta normalt höjandet.ex. på skadeståndet.
Motsvarande gäller den skadelidandes utsikter till äktenskap har minskatom
till följd skadan.av

Andra faktorer betydelse den skadelidandesär ålder och kön. Vidav
bestående tillerkännsskador sålunda äldre i regel lägre skade-etten person
stånd beroendeän helt enkelt det förväntaskan denen attyngre person, att

kommer lida skadan under längre tid. Likaså flickorfår ochattyngre av unga
kvinnor i regel högre skadestånd pojkar ochän i ålder.mänunga samma

Synen på ålderns betydelse varierar dock mellan olika domstolar. Vissa
domstolar beaktar läkningsförloppettvärtom i regel utdraget föratt är mera
äldre skadelidande inteoch de har lika lätt sig tillatt attsom yngre anpassa
skadan. Domstolarna har också uttryck för olika uppfattningar i frågangett om

eller gammal se Hacksär m.fl., 1994, 11.attvem som anse ung s.

Om skadan har medfört den förväntade livslängden blivit förkortad har iatt
praxis beaktats den psykiska belastning innebär för den skadelidandedetsom

hans liv blivit förkortat. Samtidigt emellertid dåatt har hänsyn tagitsveta att
till lidandet i sig inte blir lika långvarigt.att

I de fall skadeståndetnär har funktion fylla också slagsatt etten som
upprättelse för den skadelidande brukar domstolarna, vid sidan deav
omständigheter beakta skuldnämnts, graden hos såväl skadevålla-som nu av

Ävenden skadelidande ekonomiska förhållanden. detren samtsom parternas
vilket skadevållarenssätt försäkringsbolag handhaft skadeärendet kan

ominverka bedömningen. Sålunda kan höjandedet verka skadeståndet
försäkringsbolaget felaktigt nekat den skadelidande ersättning dragiteller ut
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Hacks70 och67 och1991,Gifford,Pfennigstorfskadeärendet sepå s.-
12.m.fl. s.

haskadaideellför ävenersättningen etttidigareSom nämnts anses
skadegörandesanktion denslagssyfte, dvs. motstraffrättsligt utgöra ettatt

SchmerzensgeldBundesgerichtshofskäl har attAv detta ansetthandlingen.
ellermedvetslöshetgrundskadelidandedeni fallutgå också närskall av

kan kännainteoch hellerlidandenågotinte upplevermedvetandegradsänkt
skade-fastställdespraxistidigareEnligtskadestånd.tillfredsställelse över ett

År emellertid1992 slogbelopp.symboliskttillfalli dessaståndet ett
be-grundlagensstrid medipraxis stodsådanfastBundesgerichtshof att en

i dedärför, ävengällerNumeralika värde.människorsallastämmelser om
inte kanochsituationsininsikthelt saknarskadelidandesdenfall då om

utgårtill vadmed hänsynbestämsdettaskadeståndet,sig somtillgodogöra att
sinmedvetenfulltskadelidande ärdenallvarliga skador där ut omvid andra

12 f..m.fl.Hacksoch681993,Pfennigstorf,situation se s.s.
Videngångsbelopp.i regelfastställsskada ettför ideellSkadestånd som

skadeståndetdelovanligtintedockdetskadorallvarliga attär avmycket en
McIntoshselivräntai formfastställsdelochengångsbelopputgår avensom

188.1994,Holmes, s.-

skadaideellvidErsättningsnivån

EFTA-ochi EU-1993ersättningsnivån årangåendeLloydsAv rapport
drabbatskvinna20-årigframgår avavsnitt 4.1 somse attländerna en

DEM.000000-450300medSchrnerzensgeldtillerkäntsskulle haterraplegi
DEM,000000-300till 200paraplegiförersättning harMotsvarande angetts

tillsynförlusttotaloch förDEM000000-300till 125hjärnskadasvårför
tilluppgåttersättningen haskulleskällaEnligtDEM.000-120 000100 samma

amputationvidDEM000000-80till 60härselförlust,vid totalDEMOOO75
vid förlustDEM000-50 000till 40och synenbenet aveller enaarmenenaav

lägre.Östtyskland 25-35ersättningsnivän procentärföre dettaIpå öga.ett
ff.1876 ochHolmesMcIntoshSe s.-

dödsfallvidSkadestånd7.34.3.

inteskadeståndsskyldighetenländerandrai flesta attgällerTysklandl som
dockprincip görsdennaFråntredjedrabbarskadaomfattar man.som

följdtilldrabbasnågonskada avgällerdet av§ BGBi 844 närundantag som
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dödats. I sådana fall kanatt skadestånd utgå dels för begrav-annan
ningskostnader, dels för förlust underhåll.av

Begravningskostnader

Skadestånd för begravningskostnader utgår med belopp motsvarande
kostnaden för ståndsmässig begravning föroch sedvanliga kostnader fören
sorgkläder de anhöriga,nännast sorgmåltid och se Szöllösy,gravsten m.m.
1992, 14.s.

Förlust underhållav

Skadestånd för förlust underhåll entgangenen Unterhalts utgår tillav
anhöriga hade laglig till underhållrätt den avlidne och uppbarsom av som
eller kunde komma uppbäraväntas underhåll avlidne.den Att någonatt av

faktiskt blev försörjd den avlidne grundar däremot i sig interent tillrättav
skadestånd.

Laglig till tillkommerunderhållrått makar inbördes vissaundersamt,
förutsättningar, frånskilda liksommakar barn i förhållande till sina biologiska
föräldrar och föräldrar i förhållande sinatillomvänt biologiska barn. Däremot
grundar styvbarnsförhållande eller utomiiktenskaplig förbindelse inteett en
någon laglig till underhåll se Szöllösy, 1992,rätt 14.s.

Skadestånd for förlust underhåll fastställs i form livrånta. Livräntansav av
storlek efterbestäms förhållandena i enskildadet fallet och skall i princip

vad den efterlevande skulle ha uppburit i underhåll dödsfalletmotsvara om
inte hade inträffat.

praxisI fastställs livräntans storlek standardiseradeofta efter normer,
nämligen kvot i avlidnesuttryckt den sannolikasom en procent av
nettoinkomst eller den avlidne gift och båda makarna för-om var-
värvsarbetade makarnas nettoinkomst. Efterlämnarsammanlagda denav-
avlidne endast make, kvoten 50-60 beråkningsunderlaget.utgör Omprocent av
det finns efterlevandeäven barn, ökar kvoten så den uppgår vidsätt att ett
bam till 60-70 40-50 för och 20 för barnet,makenprocent procent procent
vid två barn till 65-70 35-40 för maken och 15 förprocent procentprocent
varje barn och vid barn till 71-75 för35 maken och 12-tre procent procent
14 för varje barn beråkningsunderlaget. I praxis förekommerprocent av
emellertid andra beräkningsmetoderäven Szöllösy 15.se s.
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med yrkes-jämställsomvårdnad barnochi hemmetHushållsarbete av
för förlustskadeståndbestämmagällerockså detverksamhetmässig när avatt
skadeståndethemarbetande bestämsavlidnefall denunderhåll. I de när var
med hänsynberäknasantingenvilkethushållsarbetet,värdetutifrånsåledes av

skönsrnässigt.uppskattaselleranlitaför ersättarekostnadentill meraatt en
tid denhur långunderbeaktarbestämsvaraktighetlivräntansNär man

underhållanhörigestill denbidrakunnatskulle hasannolikt omavlidne
sannolikaavlidnestill denhärVanligtvisinträffat.hadeintedödsfallet manser
sannoliktinträffat,hadeinteskadanavlidne,deneller hur längelivslängd om

under-deni och medupphörLivräntanförvärvsarbeta.fortsattskulle ha att
sig.giftermakeefterlevandeocksåoch i regeldödhållsberättigades omom en

såskadeståndsskyldighetensigsträckeravlidnes barntill denförhållandeI
förföräldrarnaskyldighet förfamiljerättslig attfinns svaradetlångt ensom

utgåunderhåll kanför förlustskadeståndinnebärutbildning. Det avbarnets att
högskolestudier kanVid21 år.18 eller16,fylltharbarnettill dess att

år sefyllt 21harbarnetefter detför tidutgådock attskadestånd även

15.Szöllösy s.

skadaIdeell

dödsfall.grundskadaideellskadestånd förinteutgårTyskland avI

utgåskulleskadeståndÅr sådantinnehålllagförslag framlades att1988 ett av
förvid tidpunktenoch barnföräldrarsådanaochefterlevande maketill som

dockFörslagetavlidne.denmed antogsihushållsgemenskaplevdedödsfallet
tillräckligtstärktsansågs haställninganhörigasdehärtillSkäletinte. attvar

avlidnesdenanhörigasi övertabegränsningarna rätt attslopadedegenom
11.1994,mfl.,HacksSchmerzensgeld seanspråk på s.

dödskadelidandesdenVerkan4.3. 7.4 av

skadeståndskillnad mellantidigareavlidit gälldeskadelidandedå denfalll en
i formekonomisk skadaAnspråkskada.ideellför avekonomisk ochför

medövergick i ochdödsfallettilltiden framförinkomstförlustochkostnader
skadaför ideellskadeståndAnspråk påarvingarna.påomedelbartdödsfallet

skadestándsfråganiuppgörelseendastarvingarnapågick däremot över enom
väckt talanhadesjälvskadelidandeeller dendödsfallet omföreträffatshade

skadestånd.
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Efter lagändring trädde i kraft juli 1990den l gäller be-en som numera
träffande såväl ekonomisk ideell skada den skadelidandes tillrättattsom
skadestånd går på arvingarnaöver i och med dödsfallet se Szöllösy, 1992,

14, Hacks m.fl., 1994, 16 och Mclntosh Holmes, 1994, 187.s. s. s.-

4.3. 7.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

Skadestånd utgår vanligtvis inte för depression, håglöshet och andrasorg,
liknande psykiska tillstånd inte följdomedelbar skadegörandeärsom en av en
handling skadevâllaren riktat den drabbade. Rör sigdet däremotmotsom om

medicinskt påvisbar skada, såsom psykisk chock, kan skadestånd utgå ien
vissa situationer.

Sålunda har skadeståndutdömts i fall någon drabbats psykisk chocknär av
bevittna anhörig blivit dödad. Det har därvid intenäraatt attgenom en

fordrats den chockade själv varit för någon fara. Skadestånd haratt ävenutsatt
tillerkänts den chockats underrättelse anhörigsnärasom genom om en
dödsfall. Sålunda har skadestånd utgått för det själsligt lidande som en person
åsamkats i samband med underrättelse hans barn omkommit i olyckaattom en
vid vilken föräldern inte varit närvarande. Man talar i sådana fall Fehrn-om
wirkungsschaden se Andersson, 1993, 553 och Hacks mfl., 1994,s.

lO f..s.
När det däremot gäller chockats andra än näraattpersoner som av se

anhöriga dödas eller skadas finns flera exempel på talan skadeståndatt om
ogillats. doktrinen tidI har dock uttalats utomstående vittnen tillattsenare

inte principielltolyckor bör uteslutna från rätt till skadestånd utan attvara av-
görandet bör bero händelseförloppet. upplever särskiltDenarten av som en
allvarlig olyckshändelse skulle enligt åsikt kunna bli berättigad tilldenna
ersättning, medan däremot åskådare tillkommit olycksplatsenharsom senare
inte skulle få skadestånd se Andersson vid557 512-516 mednoternas.
hänvisningar till litteratur.tysk

4.3. 7.6 Omprövning skadeståndav

En dom på skadestånd kan i fall skadeståndet har fastställtsdeomprövas att
iutgå form livränta. En förutsättning omprövning livräntaför dockärav en av

det har inträtt väsentlig förändring i förhållanden har legat tilldeatt en som
grund för bedömningen livräntans varaktighet.storlek Omprövningoch kanav
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Szöllösy,skadelidandes begäran sepå skadevållarens på denske såväl som
16.1992, s.

i regelideell enligt vad förut harSkadestånd för skada, nämntssom
endast i undan-kunnafastställs utgå engångsbelopp, torde omprövasatt som

vanligt uppgörelseemellertid vid allvarliga skadortagsfall. Det är att omen
omprövning skadeståndetmöjliggörinnehåller klausulskadestånd aven som

hälsotillståndi skadelidandesallvarlig försämring deni det inträffatfall när en
Pfennigstorf,188; jfr1994,Mclntosh Holmes,till följd skadan se s.av -

71.1993, s.

medvållandeJämkning på grund74.3. av

enligtsin skada kan dettamedvållande tillskadelidande varitOm den en
Härför fordrasstorlek.skadestândetsi BGB inverkauttrycklig bestämmelse

varitmedvållandetinte grovt.att
vadjämkas efterskadeståndetskullei fallTidigare gällde dessa att varsom

sidan. Eftervarderatill vållandegradenskäligt med hänsyn ett av-av
medvållande,skadelidandes1970 skall denBundesgerichtshof ârgörande av

bland de andrafaktoremellertid endastideell skada,såvitt gäller somvara en
kvotdel skalljämkning med vissskadeståndet bestäms; någonskall beaktas när

fastställsSchmerzengeldhärtill tordeinte ske. Skäletdärför attvara
matematisk mening föriersättningfullinte kanskönsmässigt och sägasutgöra

skadan.
ideellförskadeståndalltjämtdock ävenunderrättspraxis förekommerI att

Hacksvållande sepå gradenviss kvotdel beroendejämkas medskada av
1994, 16.m.fl., s.

bestämmandeSkadestándets4.3.7.8

Normaltdomstolar. avgörsuteslutandeskadeståndTvister prövas avom
Överstiger skadeståndsbe-yrkadedetLandgericht.i instanstvister första av en

Amtsgericht äremellertid i ställetDEM, detinte 10 000 ärloppet somen
förutsättningarvissaunderAmtsgericht kanEn dominstans.första av

skadeståndetyrkadedetdockHärför fordrastill Landgericht.överklagas att
5001991 frånaprilhöjdes den 1Detta beloppvisst lägsta belopp.uppgår till

Oberlandesgericht,tillöverklagaskanLandgerichtEn domtill 200 DEM.1 av
skadeståndetyrkadedetförutsättning bl.a.i sin underdom attturvars -
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uppgår till minst 60 000 till Bundesgerichtshof. SeDEM kan överklagas-
Pfennigstorf, 1993, 67 Dufwa, 1993, 293.ochs. s.

USA4.4

4.4.1 Allmänt

amerikanska i likhet med den engelska,Den skadeståndsrätten bygger,

funnits obe-utbildats i domstolspraxis; traditionellt har deträttsregler ensom
Dufwa, 1993, 487.tillgripa lagstifining inom omrâde senägenhet dettaatt s.

produktskadeområdenainom trafik-, patient- ochEmellertid har refomiarbeten
Även inom den all-lagstiftning genomförts i många delstater.iresulterat att

vanligare; många delstaterlagstiftning blivit alltharskadestândsrättenmänna
elimineratersättningen ideell skada, reducerat ellerför forhar infört takett

infört möjligheter avräknapunitive damagesmöjligheten till attsamt
503.försäkringsersättning Dufwae.d. se s.

finnsskadestândsrättsliga områdetlagstiftning inom detfederalNågon
övergripande officiellt lagverkBristen fast och uppvägsinte.ännu ett

skadestândsrättsliga området harpåemellertid i viss mån detatt experterav
i Det främstaprinciper publicerats sarnlingsverk.regler och ärutarbetat som

ställninghalvofficiell seand Torts harof the LawRestatement som en
Dufwa 477.s.

på culpaprincipen, dvs. skade-byggerskadestândsrättenDen allmänna
skadevål-uppsåtligt eller oaktsamt handlande frånståndsskyldighet förutsätter

patient-trafik-, ochsida. Striktlarens förekommer inom bl.a. pro-ansvar
duktskadeomrâdena.

tvingasskadevållarefleraOavsett graden skuld kan helstvem som avav
förtliability Det harseveralskadeståndsbeloppet, jointbetala hela andatt

ålagts hela skade-ofta harsig kapitalstarka institutionermed bolag elleratt
sida.från derasspårasi enskiltståndsbördan fall så kunnatett snart ett ansvar

försäkringsmarlcnadenamerikanskaorsak till denDet har ansetts attenvara
flera delstaters21. IFörsäkringstidningen 386kommit i obalans se s.

modifierats ellerliabilityprincipen joint severallagstiftning därför andhar
387 42.32 ochFörsäkringstidningen 986avskaffats helt se s.s.

skadelidandedenbestämmandevid skadeståndetsEn utgångspunkt är att
i regel inteDärvid beaktasskadestånd för den lidna skadan.till fullthar rätt
håll,frånför sina förlusterfå ersättningskadelidande kanden t.ex.annatatt
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tillvägagångssätt harsocialförsäkring. Dettaförsäkring eller möttgenom egen
innebär för-infört reglerolika flera delstater harkritik från håll, och attsom

skadeståndetdelvis från seavräknas helt ellersäkringsersättning skall

Försäkringstidningen 986 32.s.

personskadatillfogatsSkadestånd till den4.4.2 som

omfattardamages,vid personskada compensatorySkadestånd somges som
ideell skada generaldamages ochekonomisk specialersättning for skada

suffering ochpain andvärksveda ochSom ideell skadadamages. ersätts
punitiveocksåVid personskada kananguish.lidande mentalpsykiskt

damages dömas ut.
ersättning kanSådandamages.nominalskadeståndEn ärtyp avannan

ekonomisk eller ideellinte lidit någonskadelidandei fall då dendelämnas
kända eller svårainteverkningarskadans ideella äreller då attskada

obetydligtilli regelbestämsideell ochErsättningenbestämma. är ettnaturav
belopp.

kapitalbelopp.ivanligtvis formbestämsvid personskadaSkadestånd ettav
skadeståndetlitet barn förekommerskadelidandeI de fall då den är attett

enskilda falleti det ersätt-domstolen avgörlivränta. Detutgår är somsom
åstadkommaförsöktlagstiftningsvägendockVissa delstater har attningsforrn.

Försäkringstidningenperiodisk livränta seiskadestånd formersättsstora av
986 32.s.

ellervarje skadavarmedfysisk skada,personskada förståsMed avses
betingadfysiskteller smärta.tillstånd, sjukdomförsämring kroppensav

misshandel, andravidi huvudsaklämnaspsykiska besvärErsättning för
tillfogatsskadelidandedeni regelandra fall krävsofredande. Iöverfall och att

fysisk skada.även en

Kostnader1

skadetillfällettiden frånförfaktiska vårdkostnaderUnder denna ersättspost
Hittiden därefter.förkostnaderskadeståndet bestämstill dessfram samt

särskildamediciner,kostnader försjukhuskostnader,läkar- ochhänförs bl.a.
ochi hemmetför vårdkostnaderbehandlingar, liksomolikahjälpmedel och

i livsföringen.nödvändiga hjälpmedel
skadelidandedenmed besök hosi sambandAnhörigas kostnader for resor

måsteanhörigakostnader. Deundersjukhusvistasdå denne ersätts posten
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dock visa den skadelidande från medicinsk psykologisk synpunktelleratt var
i behov besök. Ersättning lämnas i beloppsä fall med motsvarande deettav
faktiska kostnaderna.

Om förälder måste hemma från sitt och värda sitt skadadearbetestannaen
barn, förälderns faktiska inkomstförlustersätts kostnader.som

2 inkomstförlust

Skadestånd lämnas för förlorad eller minskad försörjningsförmâga från

skadetillfället och framåt. Ersättningen skall den faktiska förlusten.motsvara
Den skadelidande oftafår omfattande bevisning för kunnapresentera atten

Ärvisa sin inkomstförlust. den skadelidande litet barn, beaktas föräldrarnasett
yrke och sociala bakgrund. Saknas fasta bedömninghållpunkter för denna

ingen ersättninglämnas alls.

4.4. 2.3 Ideell skada

Skadestånd ideell i formför skada lämnas ersättning för värksveda ochav
pain suffering för fysiskaand och psykiska till följdbesvärsamt av
skadan, renodlat psykiska mentalmedan besvär anguish ersätts som
humiliation fear anger. skadestándspostereller and Andra oflossär

of freedom distresscompanionship, loss och ofcaused by mistreatment

third of corpse.person or
ersättningsposten pain and suflerirzgUnder ersättning för fysisklämnas

psykiska besvär i allmänhetskada bodily harm och emotionell distress.

skadelidande bevisningDen omfattandebehöver inte någonpresentera
iangående sitt lidande ideella skadaneller dess omfattning. Den anses

förknippad of action.allmänhet självamed thegrunden för talan, cause
Graden lidande erfarenhetsmässigt känt be-bedöms efter vad ärav som
träffande den aktuella skada.typen av

skadelidande förSkadestånd för humiliation denkompenseraattavser
lidandekänslan slagsvanmakt, underlägsenhet eller förödmjukelse. Dettaav

kan följd ocksåkroppsskada smädligt yttrandeeller ett men avvara en av en
splittrats marital relation elleräktenskap har disruption of the attatt ett av

skadelidandes trespass.den fasta egendom har avsiktligt kränkts
ochsikte pá denSkadestånd för fear and anger i första handtar oro

fruktan förskadelidande del, såsomängslan den kan känna för egetsom egen
Även sviterliv vid fram drabbassvår kroppsskada. längreatt av aven oro
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ersättning sedankvinnafall erhöllIunder dennaskadan ersätts post. ett en
i deröntgenbehandling. ocksåMencancerfobi eftersvårdrabbatshon enav

ersättningkanoch ängslaskadelidandesdå denfall avsett personen annanoro
handlandetill skadevällarensrimlig i förhållandereaktionenlämnas, ansesom

ersättning kanskadevállaren. Dennaavsiktligen framkallatseller den avom
olaglig vräkning.fysiskaockså vid andraaktuellbli än t.ex. enangrepp,
maken till dentillcømpanionship lämnasErsättning för loss som

däremotersättning lämnaspsykisk skada. Dennafysisk ellersvårtillfogats en
avsnitt 4.4.3.avlidit jfrden skadadeinte om

caused bydistressochof freedomlossskadeståndsposterAndra är
följdtilllidandesikteDessaof corpse.thirdofmistreatment tarperson or

misshandlad e.d.bliranhörigellerfrihetsberövande när enav
enskildaiomständigheterna detefterbestämsErsättning för ideell skada

kön, ålderskadelidandesomfattning kan denochskadansFörutomfallet. art
karriärmöj-skadelidandesdeninverkanskadansoch yrkecivilstånd samt

Vidareersättningens storlek.förbetydelsefritidsaktiviteterochligheter
densituation. Harsinskadelidande medveteni vad mån den ärbeaktas om

bestämsmedvetslös, ersätt-medvetandegrad eller ärskadelidande nedsatt
storlekersättningenförbetydelseAvtill belopp.allmänhet lägreningen i ett

skadan;åsamkatsskadelidandevilket denpåockså det sättkan vara
föreskadelidande upplevtdenexempelvis ångest och straxkan enoro som

skadelidan-denriktningersättning i höjande ävenflygplansolycka påverka om
121.1988,Huber,vid kraschen seavliditde s.

finns inte.bestämmandeersättningensförstandardiseradeNågra normer
domstolenspågårEn sådanutvecklats.emellertidprinciper har attutVissa

skulle ha begärtsjälvadetill det beloppvärderar skadanjurymedlemmar om
princip innebärEnrule.goldenlidande thedrabbatsde annansammaav

diem;theminuttimma ellertidsenhet, ettilidandet delas peratt upp en
121.Hubersetidsenhetermed antaletmultiplicerasenhetbelopplågt s.per

ideell skadaErsättningsnivån vid4.4.2.4

länderandramedi jämförelseskada i USAvid ideell ärErsättningsnivån
stigit betydligtersättningbörjan har denna1960-talethög. Sedanmycket mer

1980-i slutetinkomstförlust. Förstochvårdkostnaderforskadestånden avän
skadestånds-De högadämpades.utvecklingdennamärkakundetalet attImn
jurysystemetamerikanskadetmedsammanhänga bl.a.harbeloppen ansetts
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och med the contingent fee, dvs. delsystemet skadeståndet tillfalleratt aven
den skadelidandes ombud arvode.som

inhämtadeAv uppgifter från försäkringsbolag verksamma i USAärsom
se avsnitt 2.2 framgår ersättningen för ideell tillskada 25-åringatt en som
drabbas tetraplegi uppgår till minst 2 500 000 USD. För paraplegi lämnasav
ersättning med minst l 500 000 USD. Vid total synfärlust utgår ersättning
med mellan 1 0O 000 och 3 000 0 USD och vid förlust på ögaenav synen
med mellan 300 000 och 700 000 USD. Vid total härselförlust uppgår ersätt-
ningen till mellan 350 000 och O001 000 USD. Slutligen vidlämnas
amputation underben ersättning med 750 000 USD, den skadelidandeav om

och 300är med 1 000 USD, den skadelidande kvinna.ären man, om en
Som tidigare har lagstifmingsvägen försökt införa begränsningarsagts man

beträffande ersättningsnivån för ideell skada. I flera delstater har ersättningen
for pain and suffering vid medicinsk felbehandling medical malpractice

Årbegränsats till vanligen 250 000 USD. 1992 uppgick skadeståndet vid
medical malpractice till i genomsnitt 350 000 USD. Vidare finns på
områden där no-fault-försäkringar gäller tendens avskaffa ersättningenatten
for pain sufferingand Det gäller särskilt trañkskadeområdet ocksåmen
på andra områden.

4.4.2.5 Punitive damages

Ersättning för punitive ingendamages företeelseär i den angle-amerikan-ny
ska skadeståndsrätten. Sådan ersättning har förekommit sedan 1700-talet.
Ersättningsposten fått starkarehar dock fotfäste i USA i England.änett
Ersättning för punitive damages iförekommer samtliga USAi utomstater
i Louisiana, Massachusetts, Nebraska Försäkringstid-Washington seoch
ningen 385 13.s.

Syftet med punitive damages preventivt, dvs. verkaär rent att av-
skräckande. Ersättning lämnas vid sidan Fördamages.compensatoryav
ersättning krävs skadevållaren varit likgiltigmedveten eller vårdslöstatt om
inför onödig skaderisk. Ersättningsposten sikte på framför allten tar
integritetskränkningar till följd misshandelfelaktig myndighetsutövning,av
och andra liknande övergrepp ärekränkning och förtal. Under årsamt senare

punitivehar damages kommit i fokus vid produktskador och föransvar
vållande se Försäkringstidningen 385 12 f..annans s.

Vid bestämmande ersättning för punitive damages beaktas skadevålla-av
skuldgrad, skadehandlingens och dess skadeverkningar. betydelseAvartrens
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situation,ekonomiskaför ersättningens storlek också skadevållarensär t.ex.
bonus och andraverkställande direktörs lön,företags nettovinst eller dessett

128.Huber, 1988,förmåner se s.
före l960-talet. Sådanapunitive damages yrkades sällanErsättning för

skadeståndsrätten.alltjämt inte så ofta inom den allmännaframställsyrkanden
produktskadeområdet.vanligare inom bl.a.blivit alltDäremot har detta

punitiveersättning föryrkanden1970 till 1980 ökade antaletMellan åren om
sådana yrkanden20Company meddamages Ford Motor procent;mot

alla skade1980 i 251970 i 0,5 och årframställdes år procentprocent av
till 1976kraftigt. Fram årersättningsnivån ökatOckså harståndsärenden.

År ersättning1982 lämnadesersättning 250 000 USD.ingenlämnades över
hälftenår 1986 imilj. USD i nio fall ochmed lpunitive damagesför över

f..Huber 127ersättning begärtsfall där sådan sede s.av
iförekommerpunitive damagesersättningsbeloppen förDe högsta

dockmalpractice. många delstater harmedical Ividsamband med skador
domstolsav-vägledandelagstiftningsvägen ellertid antingen genomsenare

sjukvårdsområdet;ersättning hälso- ochför sådaninförts takgöranden ett
meddamages i regel högstersättning för punitivei Florida lämnas ett

damages ochersättningen för compensatory3 gångerbelopp motsvararsom
000 USD.200den ersättningen ellermed högst 4 gångeri Texas

dödsfallSkadestånd vid4.4.3

självständig oberoendeochanhöriga till den avlidne rättVid dödsfall har en
följdtillekonomisk förlusttill skadestånd föractionwrongful death av

handling.skadegörandeorsakatsdödsfall som av en
lidandeför detskadestånd för delanhöriga fåVidare kan de somegen

ersättningspostconsortium. Dennadödsfallet loss ofdemåsamkats genom
tillgivenhet, sällskap,anhörigs umgängekärlek,förlust samtnäraav enavser

ochmake, barntill efterlevandeErsättning lämnasochråd rättesnöre.
Även avlidnedenutomäktenskaplig relation medhadedenföräldrar. som en

till ersättning förberättigatsCalifornieni ochdomstolarna New Jerseyhar av
stabilitet.ochfasthetrelationen kännetecknatsConsortium i de fallofloss av

126.1988,Se Huber, s.
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4.4.4 Verkan den skadelidandes dödav

Tidigare föll tillrätten skadestånd bort i och dödsfallet.med Den skadelidan-
des till skadeståndrätt för kostnader och inkomstförlust i de flesta fallsamt

för ideelläven skada avseende tiden från skadetillfallet fram till dödsfallet går
emellertid arvingarnaöver den skadade före sinäven död intenumera om
framställt något anspråk på ersättning.

4.4.5 Skadestånd för psykisk chock e.d.

Skadestånd kan lämnas inte bara för fysisk skada för psykisk skadaävenutan
såsom chock liknandeoch till följd skadehandlingen. De amerikanskaav
domstolarna till början mycket restriktiva till sådan ersättning;var en att ge
endast den tillfogats fysisk skada kunde få skadestånd för psykisksom en
chock samtidigt tillfogats honom bevittna någonsom att attgenom annan
därvid skadats allvarligt. Möjligheterna till ersättning utvidgades tilldärefter
den befunnit sig i olyckszonen the zone-of-danger rule och på såsom sätt

Årsjälv varit for risk skadas fysiskt. 1968 utvidgadesutsatt möjlighetenatten
ytterligare, då Högsta domstolen i Californien tillerkände och systeren mor en
till liten flicka omkommit vid trafikolycka ersättning för psykisken som en
chock. Modern och hade säkert avstånd bevittnatsystern olyckan.
Domstolen uttalade the zone-of-danger ruleatt hopplöst konstlad ochvar
menade inte kunde skilja mellan dem riskeratatt skadas fysisktman attsom
och andra riskerat skadas bara psykiskt. Det dock oklartatt ärsom om
skadestånd kan lämnas till denäven drabbats psykisk chock vidsom av en
underrättelsen anhörigsnära död. l fall ersättning lämnats tillharom en ett en
make drabbades psykisk chock underrättadeshan hansnärsom av en attom
maka led syfilis; diagnosen visade sig felaktig. Se Huber,av senare vara
1988, 124s.

Det finns tendens utvidga kretsen situationer där skadestånddeatten av
för psykisk chock bör kunna utgå. I 1967 tillerkändesfall årett en man
skadestånd för psykisk chock sedan han fått sitt nybyggda hem vattendrånkt.
I fall från år 1981 tillerkändesett makar och deras barn ersättningannat tre
for psykisk chock sedan deras nioåriga hund avlidit i kommunal djurkaran-en

Huberse 123tän ff..s.
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skadeståndOmprövning4.4.6 av

inte sedanalltsåskadelidande kanDenför alla.gångSkadestånd bestäms en
medåterkommaskadeståndsyrkande ytter-avgjort hansslutligendomstolen

75.1991,Gifford,Pfennigstorfseanspråkligare s.-

medvållandegrundJämkning4.4.7 av

hadesjälvhanskadestånd,mistetidigare heltgickskadelidande omDen om
emellertid övergebörjade1960-taletUnderskadan.tillskuldminsta manden

lagstiftningÅr genomförtallai det1991 hade närmaste staterprincip.demia
skadelidandesdenmellanförhållandetefterjämkasskadeståndinnebär attsom

jämkningprincip skerIff..1993, 471Dufwa,skuld seskadevållarensoch s.
jämkningenVid görssida.skadelidandesfrån denoaktsamhetvanligvidredan
ideell skada.och förekonomiskförersättningmellanskillnadnågoninte

bestämmandeSkadeståndets4.4.8

finnsdomstolarnasidanVid ettdomstol.skadestånd avgörsTvister avavom
tvistlösningsalternativ.olikaantal

detdelstvå plan,liggerdomstolsorganisationenamerikanskaDen
delstatligaallmännaHos dedomstolsväsendet.federaladetdelsdelstatliga,

court.appealsochcourttrialinstanser,tvâallmänhetfinns idomstolarna
supremebenämnsoftatredje instansocksåfinnsdelstatervissaI somen

indelatdomstolsväsendet ärfederalaallmännaDethigh court.ellercourt
instansandra ärochcourtdistrictFederalinstansFörsta ärinstanser.i tre

court.UnitedinstansHögsta är statesof appeal. supremeFederal court
i taktkandomstolarnadelstatligadebehandlasSkadeståndsanspråk menav

underställas ävenkommaområdetgenomförslagstiftning attfederalmed att
467 f.1993,Dufwa,Sedomstolarna.federalade s.

Jurynjury.domstol bedömsdelstatligvidskadeståndsanspråk av enEtt en
domarnalagfamastorlek. Deskadeståndetsansvarsfrågansåvälavgör som

omåttligtdetskadeståndsbeloppet,ned ansesochjuryn sätta omkan emot
ingripandenSådanarättskänslan.allmännadenstötandeochhögt mot

28.1991,Gifford,Pfennigstorfsällan se s.dockförekommer ytterst -
skade-antaletmycket ävenProcessbenägenheten stor, omvaraanses

Läkartidningenseminskatenderar nrdomstol attvidståndsmål numera
kanprocessbenägenhettill dennaförklaringväsentlig2503. En28-2989 s.
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den enskilde inte behöveratt betala några rättegångskostnadervara hanom
förlorar målet. Parterna står alltid sina kostnader. Systemet med theegna
contingency fee innebär vidare ombud får ersättning på basisatt parternas av
vad ombudet åstadkommer i målet. Vinner den skadelidande sin skade-
stándstalan får ombudet arvode motsvarande 30-50ett skadestån-procent av
det; förlorar den skadelidande utgår inget ombudsarvode alls. Denna princip,
the American Rule, gäller i alla delstater i Alaska se Dufwa, 1993,utom

469 vid 235.nots.
Vid sidan domstolarna har olika tvistlösningsalternativav Alternate

Dispute Resolution, ADR vuxit fram. Dessa alternativ förekommer i allt
utsträckningstörre och både tid och kostnader.anses spara
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överväganden5

5.1 Allmänna utgångspunkter

Den skadas till sin kan i regel ersättning från socialförsäk-som person
ringen, dvs. den allmänna försäkringen och arbetsskadeförsälcringen. Detta
skydd gäller orsaken till skadan. Det täcker inteoavsett dock alla skadeföljder.
Rätt till ersättning för inkomstbortfall föreligger först nedsättningen iom
arbetsfömiâgan överstiger viss minsta Vidare kangräns. den skadelidandeen
inte räkna med få ersättning för vissän del inkomstförlusten.att mer en av
socialförsäkringen inte heller gottgörelse för skadeföljderger änav annan
ekonomisk Ideell skada, dvs. sveda och värk,natur. lyte eller stadigva-annat
rande olägenheter i övrigt till följd skadan, fallersamt alltså utanför.men av

Ett kompletterande skydd kan privata liv-, olycksfalls- ochges genom
sjukförsäkringar. Sådana försäkringar tecknas individuellt eller s.k.som
gruppförsälcringar. De i första inkomstförlust.ersätter hand I varje fall
kapitalbeloppen liv- och olycksfallsförsäkringar också inriktadeär påur att
täcka omställningskostnader olika slag någon form ideell skada.samtav av
Inte heller dessa försäkringar lämnar emellertid alltid fullständigt skydd förett
förlusterna personskada.av en

Den tillfogatshar personskada någon ansvarig försom ären av som
skadan enligt skadeståndsrättsliga regler ytterligarekan ersättning genom
skadestånd. Skadeståndsrätten vilar nämligen pâ grundsatsen full gott-om
görelse vid varje inträffat skadefall. särskildAv betydelse ideell skadaär att

enligtersätts de för sådan skada har utbildat sig inom skade-normer som
ståndsrätten. För bara några år sedan skadeståndets främsta funktion påvar
personskadeområdet täcka ideell skada. Som iatt avsnittnämnts l har
emellertid utvecklingen tid fortlöpandemed minskningsenare en av
formánema från socialförsäkringen medfört skadestånd fått ökad betydelseatt

ersättningäven för ekonomiska skadeföljder till följd personskada.som av en
Skadeståndsrätten är rättsomräde där lagregler med generellett räckvidd

länge saknades och där regelsystemet i stället fick utbildas i rättstillämpningen.
Knappast på något område inom civilrätten har de rättstillämpandeannat
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deVissarättsutvecklingen.förbetydelse avhaft såverksamhet stororganens
1972 årskodifierades närrättspraxisifastsålunda lagtsprinciper som

vidareutveck-punkternågrainnebar även entill; lagenkomskadeståndslag
grund-frågorMångauttömmande.intedock avpraxis. Lagen ärdennaling av

skadeståndsrätten ärutomobligatoriskadenhelaförbetydelseläggande
adekvatochtredjemansskadagällerdeoreglerade,fortfarande t.ex. som

kausalitet.
sådanfrågorövervägauppdragvårt avutanför attdetliggerI settstort

problemenin pådockVi kommerkaraktär.skadeståndsrättsligallmänmera
spörsmåletgällerdetkausalitet omnäradekvattredjemansskada ochbådeom

vide.d.chockpsykiskdrabbatsharnågondåi fall enskadestånd av
allvarligt. Detskadatsellerdödatsanhörig harnäraunderrättelsen att enom

vi harförutskickaredan attdockvillVi5.5.avsnittibehandlas nuspörsmålet
denrättspolitisk attutpräglat natursåfrågadenna ärinställningenden avatt

rättstillämpningentill utanöverlämnasinteochlagstiftarenbör övervägas av
bedömningen.riktlinjer förhelstnågra som

ålagdadirektiven taär attvifråga,dennafrån genomBortsett som
förskadeståndreglerspecifikt deuppdrag omvårttill,ställning meraavser

5 kap.enligtnärvarandeförgällerskada,ideellalltframförpersonskada, som
mycketdå deoch1975till år ersattekomreglerDessaskadeståndslagen.

1864frånförtsskick överoförändrathuvudsakligenireglerkortfattade som
skadeståndslag.års1972tillstrafflagårs

skadestånds-nämndadenfrånutgårpersonskadereglernanuvarandeDe
skada.sinförersättningfullskall haskadelidandedengrundsatsenrättsliga att

bestämmaförprincipersådana attutvecklavaritharreglernamed attsyfteEtt
underkompensation seeller prop.sigtill över-lederinteskadestånd varesom

skallinkomstförlustförskadeståndprincip ärsådanEn att100.1975:12 s.
tidigare,inte,ochförlustenverkliga somdenmöjligtdetlångt ärså motsvara

invaliditetsgradenmedicinskadenslagdetschablonerefter somuppskattas av
princip är attEnskadeståndslagen.stycket annanandra§15 kap.seutgör

skäligskall iavliditförsörjarefrånunderhåll somförlustförskadestånd enav
förlustbaraförut,inte,och avförlustenfulladen somomfattning motsvara

skadeståndslagen.stycketandra§25 kap.underhåll seerforderligt
förlustochinkomstförlustför avskadeståndprincip är attYtterligare en

harskadelidande rättdenförmånerandramedsamordnas somskallunderhåll
principEnskadeståndslagen.3 §kap.5seförlustenanledningmedtill av

in-förskadeståndärnämnts attdemmed nuhänger somsammansom
förhållan-deomprövas,kunnaskallunderhåll omförlustochkomstförlust av
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den legat till grund för ersättningenssom bestämmande därefter har ändrats
väsentligt se 5 kap. 5 § skadeståndslagen.

När dessaregler korn till awisades tanke, diskuterats i förarbetenaen som
till skadeståndslagen se 1972:5 95 f, begränsaprop. ersättningens. att
för med mycket höga inkomster.personer En sådan begränsning som-
debatterats även Danmark och Norge se bl.a. Eyben, 1984, 165von s.
och Lødrup, 1993, 368 ansågs inte påkallad i enskildas. fall just när- en
inkomsttagare hade drabbats allvarlig personskada seav 1975:12en prop.

101 f.;jfr SOU 1973:51 218 ff.s. och Dufwa, 1993, 1791 f..s. s.
Inte heller tanken undantag från tillett skadeståndrätten för obetydliga

skador har vunnit gehör i svensk lagstiftning. När 1986 års miljöskadelag kom
till uttalade depanementschefen skadeståndsrätten allmäntatt utgår från denatt
skadelidande, i fall då skadeståndsskyldighet föreligger, skall ha ersättning för
varje och sakskada har drabbat honom;person- sådan skadasom inteatt en
skulle ersättas därför den liten ansågsäratt synsätt främmandeett ärvara som
för både skadeståndslagenoch sådan särskild lagstiftning bygger striktsom

se 198586:83 19; jfr Nilssonansvar NJMprop. 1990 118 ochs. Roos,s.
1993, 428 21. Ett från dennanot princips. avsteg har visserligen gjorts i
1992 års produktansvarslag det gällernär sakskada. Vid tillkomsten denav
lagen framhöll emellertid departementschefen med eftertryck denatt
självrisk för det strikta produktansvaret då uppställdes bör uppfattassom som

undantag, betingat harmoniseringenett med EG, från principenav i svensk
skadeståndsrätt den skadelidande skall haatt tillrätt full ersättning för skadan;
sålunda borde det inte komma i fråga utifrån dettaatt undantag överväga
självrisker i andra sammanhang se l9909l:197 42; jfr Ds 1989:79prop. s.

113 f..s.
Också i vån arbete har utgångspunkt varit den skadelidandeen skall haatt

full ersättning för sin skada. Denna utgångspunkt har dock olika innebörd vid
skadestånd för ekonomisk skada och vid skadestånd för ideell skada.

En ekonomisk skada kan i varje ifall teorin alltid uppskattas till sitt- -
verkliga belopp, även denna uppskattning ibland kan vilaom ganskaett
bräckligt underlag. Om tillgriper schabloner olika slag för dennaman av upp-
skattning, medför det med nödvändighet del skadelidande blir överkom-att en
penserade och del andra skadelidandeatt blir underkompenserade;en för att
varje skadelidande skall kunna få full ersättning krävs individuell prövningen

hans skadefall jfr Nordenson, 1984,av 404 Lindblom,och 1993, 345.s. s.
Vår grundinställning svårigheternaär att uppskatta denrätt verkligaatt
ekonomiska skadan i vissa fall inte bör till följd då använder sådanaatt man
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innebärordningtillskeptiskaprincipidärför somVi ställer enschabloner. oss
belopp.standardiserademedförlusterekonomiskaför utgesskadeståndatt

kanskadanstorlekenbevisasvårigheterna avattsak ärEn attannan
sköns-uppskattasfårrättegångsbalken5 §kap.enligt 35skadanföranleda att
någonskall ersättas;skadanfulladenfortfarandedet sommässigt. Men är

sefrågaintedetskälighet ärefter omskadestândsbeloppetnedsättning av
skallSålunda346.1993, enLindblom,och821984, s.Bengtsson, s.

hanlevnadsstandarddenåterställa somersättning förfullha attskadelidande
inteskadats ärhantlertalets;högre attänden ärskadan, ävenförehade om

skallskadan,ansvarig förskadeståndsrättsligtnågon ärhan, närförskäl attett
tidigare.standard änlägrepålevabehöva en

sinstorlekenförbevisbördanhar avskadelidandedendetprincipI är som
tillsigslåinteemellertidskadereglering kanförsäkringsbolagens manIskada.

utredningsådanförebringatharsjälvsiginteskadelidandedenmed avattro
Även för-bevisbörda.dennafullgjorthaskallhanförbehövs ansesattsom

blir såhänseendei dettautredningenförhar attsäkringsbolagen ett ansvar
destoutredning,sådanframdetsvårare ärJumöjligt. attfullständig som

därförDet ärför dem.utredningsskyldighetdennamedförkostnaderstörre
svår-särskilti vissaskaderegleringi sinförsäkringsbolagenförståeligt, om
ävenbeloppschablomnässigt bestämt utgessomtillämparfallbedömbara ett

belopp;till dettauppgårförlusthansstyrkainte kanskadelidande attdenom
därigenomskaderegleringförenkladeden somförpriskandet ettsomses

förutsättningunder attförfarande,sådanterinraningen ettVi har motuppnås.
högrefårocksåstörreförlust ärderasvisakanskadelidande attde som

förlust.dennaförersättning
vanligaemellertidgällerdomstolvidhandläggsersättningsfråganNär
uppgårförlusthansstyrkakanintedå attskadelidandedenOmbevisregler.

hanspraxis ochsinitillämparförsäkringsbolagenschablonbeloppdettill som
medinteskadelidandedenbörbelopp,dettaändåmedgerinte utgeattmotpart
medskadeståndfåkunnareglerskadeståndsrättsligaallmännatillämpning av

försäkringsbolagÄrtill. ettberättigad motpartensigvisathanbelopp änhögre
dettordeschablonbelopp,nämndasigerbjuditvillkorslöst att utgetidigaresom

vid dettafaststårintebolagetförsäkringssedgod omstridadock mot
erbjudande.

detHärannorlunda. ärsituationenskadaideell ärgällerdäremotdetNär
uppgårskadanfulladenbeloppdetuppskattateoretiskt sommöjligtinte att ens

skallskadaideellvissfrågarättspolitiskdet om engrunden ärtill. I en
Vängbysjustitierådetjfr000 kr000l000 eller100000,10tilluppskattas
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särskilda yttrande i rättsfallet NJA 1991 766. Och den ersättningsnivås. om
för ideell skada tillämpas vid viss tidpunkt skulle höjas allmäntsom en mera

exempelvis resultat de förslag vi lägger fram i dettaettsom av som-
betänkande innebär det icke skadeståndsrätten dessförinnan vilatharatt-
på grundsatsen full ersättning för den lidna skadan.om

Men denna grundsats saknar för den skull inte betydelse måttstock försom
skadestånd ideellför skada. Den innebär i principdet skadan i detäratt
enskilda fallet skall inte förersättas, alla fall tänkt genomsnittsskada.som en
Skadorna måste graderas i förhållande till varandra, så allvarliga skadoratt

med högre belopp mindre allvarligaersätts skador. Vidareän skall samma
slags skada medersättas belopp, oberoende skadevållarens störresamma av
eller mindre förmåga betala skadeståndet och detta skallatt oavsett utgesom

eller flera skadevållare; skadestånden skulle bestämmas till särskiltattav en
höga belopp i fall då skadevållaren eller skadevållarna har ekonomiskstor
bärkraft främmande för svensk skadeståndsrätt Nilssonär se i NJM 1990

148 med hänvisningar. En sak skadeståndär skulleettatts. amian som vara
oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige tillmed hänsyn hans
ekonomiska förhållanden kan jämkas enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen.

följdEn endast den fulla skadan ocksåersätts skadeståndet inteäratt attav
påverkas skadevållarens eller mindre skuld tillstörre skadan. Den blirav

mindreknappast därför den skadeståndsskyldige inte har handlat vårdslöstatt
striktför skadan grund Nilsson ise 1990NJM 118 ochutan svarar s.

148. Skadan blir i princip inte heller därförstörre skadevållaren har visatatt
betydande hänsynslöshet eller råhet, även detta naturligtvis ofta kanom
resultera i allvarligare skada. Beträffande slags ideell skada, nämligenetten
kränkning föreligger speciellabrott, dock förhållanden. Kränkningensgenom
svårhet påverkas bl.a. illvilja,gärningsmannens och det viset kan ettav
hänsynslöst beteende medföra kränkningenden särskilda skada utgöratt som
blir Men detta förhållandestörre. grunden någotäven i änär annat att
skadeståndet, straff, efter graden skadevålla-sätt bestämssamma som av

skuld se Nilsson i NJM 1990 148 f., dennes inlägg i NJM125 ochrens s.
1990 84 och lll Agells inlägg i 1990 100 SOUNJM samts. s.
1992:84 234.s.

I rättsfallet NJA 1962 458 Högsta vid fastställan-uttalade domstolen atts. man
de ersättning för sveda och värk, liksom gottgörelse för framtidaav men,
borde fästa vidavseende den skadelidande tillfogats lidandehadeatt genom

våldtäktsbrott synnerligen svår beskaffenhet SOU 1992:84 62 medseett av s.
hänvisningar. I rättsfallet NJA 1992 740 I förklarade Högsta domstolens.
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värk inte börför sveda ochersättningbestämmandevidemellertid att avman
1962 årsdomstolenSannolikt ansågbeskaffenhet.till brottets atthänsynta

möjligttiden intedenuppfattningen detavgörande byggde att geatt var
skadelidandes fridkränkning denför densärskild gottgörelse ettsomav

fickkränkningdennainnebärakaneller våldsbrottsexualbrott utan att
lyte ochoch värksvedaersättning förförhöjd samtkompenseras engenom

avgörande ändrats,1962 årsefterRättsläget har1992:84 91.jfr SOU s.men
3 § skade-i 1 kap.bestämmelsennuvarandemotsvarighet till densedan en

bestämmelsenDen1972.skadeståndslagen åritagits inståndslagen ger
Enligtfrid.skadelidandeskränkning denersättning förtillmöjlighet även av

utveckling i SOUdennaredogörelsen förnyligen seganskaklarlagtsvad som
kränkningendetta215 gäller även när97 ochframför allt91 ff.,1992:84 s.s.

övrigt iakttasförutveckling kanpersonskada;medi sambandsketthar samma
på dettaförändrats sätträttsläget har164.1992:84 AttSOUDanmark sei s.

Högstainte beslutatsavgörandeårstill 1992förklaringtorde avattvara en
13.vid1993 457i SvJTjfr Hellneri plenum notdomstolen s.

fullprincipenpersonskaderegler sägstill 1975 årsförarbetena attdetiNär om
ideell skadaförskadeståndockså i frågagällerliden skadaersättning för om

mening jfr dockalltså inteuttalandesaknar detta111,1975: 12se s.prop.
varitvi redan harSom1792 f..1993,Dufwa,961977, ochEkstedt, s.s.

emellertidgår detförarbetena,nämndaframhålls i deocksåpå, ochinne som
kunnaskulle mätaenligt vilkaobjektiva grundernågraställainte manatt upp

skadade. Dennaför denmedförtavseende harskadan i dettaförlustden som
harskadanbedömningfri näränefteruppskattasdärförmåsteförlust en mer

ekonomiskklartskadeföljdermedfört är natur.avsom
ideell skadaskadestånd förviktigtlika fulltmening detvårEnligt är att

iinte hamnarsåmöjligt,kriterierfastaefter så renaattbestäms mansom
tillsigskadantiddenkriterier kanSådanagodtycket. gert.ex. somvara

kroppsfunktionernanedsättningoch denintensitet somkänna, smärtans av
schablonerutbildatstillämpningen harpraktiskaidet denmedför. Attskadan

naturligt.heltslagkriterier detta ärbygger avsom
i densärskilt märkbartsig utom-schabloneranvända görBehovet attav

likaalltid bliinteutredningenfall kanI dessaskaderegleringen.rättsliga
differentieringförochdomstolsprövning,vidfullständig utrymmet enensom

1975:12mindre seblir därmedskadeståndenindividualiseringoch prop.av
blir lättarevidare detmedför attschabloneranvändning attEn111. avs.

till. Förutomskadelidande har rätt attskadeståndsbelopp denvilketavgöra
uppgörelser.frivilligadetunderlättarförenklasdärigenomskaderegleringen
skadelidandealladrabbardesådanaocksåskadeföljderideella är attMånga

ungefär sättskadorpsykiskafysiska eller sammai huvudsakmed samma
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jfr Nordenson, 1984, 404 f.. Om skadeståndet i dessa fall efters. ges samma
schablon kommer lika fall behandlas lika.att

Intresset forutsebarhet likabehandlingoch talar för domstolarnaävenav att
siganvänder sådana schabloner i de förs vidare dit.fall Enav som annan

ordning skulle för övrigt kunna processdrivande effekt på så desätt atten
skadelidande då lockas vända sig till domstol i förhoppning den skallatt att

fri och för demgöra bedömning tillämpninggenerösare änen mera en av
schablonerna innebär jfr Lindblom, 1993, 345. Som kanantyttss. nyss
skadefallet visserligen ofta bli grundligt ibelyst rättegång i denänmer en
utomrättsliga skaderegleringen, och domstolen kan därmed säkrare underlag

tillämpafor schablonvärde. Domstolens bedömningrätt kan därför utfallaatt
på Men detsätt. sak domstolens bedömningär skulleänett annat en annan om
avvika från det belopp erbjudits under skaderegleringen därför attsom
domstolen huvud inte tillämpat schablonerna.över taget

I fråga ideellskadestånd for skada har alltså den utgångspunkten attom
ersättningen Standardiseradbör på så vis ledningden bestäms medattvara av

individualiseradschabloner i den meningen omfattningskadans i detattmen
enskilda fallet vilket schablonbelopp skall Hur dessaavgör utges.som
schabloner bör utformas för nomtalfallen behandlas i avsnitt 5.2.3närmare
och 5.2.4.3.

Det emellertid viktigt olika fall också behandlas olika. möjlighetär Enatt
därför finnas avvika frånbör schablonerna, förhållandena i det enskildaatt om

särskildafallet sådana det skäl kan påkallat ifr 1975: 12är att av anses prop.
Nordenson, 1984, 405. Enligtlll och meningvår bör dock baras. s.

normalfallet beaktas.betydande skillnader från Vi har här inställningsamma
redovisat i förra betänkande, nämligenvårt inte böratt uppmuntrasom man

till skadeståndsprocesser 1992:84 210; någonbagateller SOUseom s.
ntillirneterrättvisa går det hur inte åstadkomma det gällerhelst närattsom
skadestånd ideellför skada jfr i juridiskaavsnitt 3.2.7 uttalanden denoch de
litteraturen återges Vi i avsnittdär. återkommer till denna fråga 5.2.5.som

En särskild fråga de diskuterats bör in ischabloner harär tasom nusom
lagen eller de bör utbildas ledningi rättstillämpningen med deom av
uttalanden deras utformning lagstiftningsärende. Deni dettagörsom som
frågan behandlar i avsnitt 5.8.

En grundtanke med 1975 års skulle hållapersonskaderegler att envar man
klar rågång skadeföljder.mellan skadestånd för ekonomiska och för ideella

Skälen för denna ståndpunkt framgår följande uttalande föredragandeavav
statsrådet se 1975:12 109 f.:prop. s.
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fördel,innebärframhålla detbörjanvill jag tilldelFör att omenenegen
bedömande iföreligga tillskadeföljder kanolikaför de ettersättningen som

föregåendei detjag harskilda Somipersonskadefall delas antyttposter.upp
prin-olikautsträckning tillämpasvissibestämmandeskadeståndetsvidskall
Medideellekonomisk ellerskadeföljdernaberoende är natur.ciper avom

skiljs åt.skadeföljderdessagivetvis angelägethärtill dethänsyn är att noga
överkompensationrisk förundviks också dengränsdragningtydligGenom en

ekonomisk ochskadeföljder kan ersättas änföreligger, somsammaomsom
vidareolikaersättningen äruppdelningEnideell skada. posterän avsom

ekonomiskersättning förendasteftersomskatternässiga skäl,motiverad av
Ävenskatteregler. närenligt gällandebeskattningtillskallskada tas upp

vid personskadautgårförmånermed andrasamordnasskallskadestånd som
skadestånd,fastställtomprövningfråga uppkommer etteller när avom

vid skade-hållits iskadeföljderna särolikabedömningen deunderlättas om
ocksådetremissbehandlingen kanunderpåpekatsSomfastställande.ståndets

hurdomstolenfördelaktigtofta storsynpunktprocessuellfrån att angervara
skadan.andradendenbelöperbelopputdömtdel ena resp.ett somav

delbeträffandeendastdomenvill överklagaskulle avArmars enpart somen
skadeståndsbelop-överklagandetlåtabliskadeståndsfrågorna atttvungen avse

helhet.i desspet

inomuppfattningenviSamtidigt haruttalande.i attdettaVi instämmer man
sidan akutaåskilja mellanhittillsskada börideellförområdet enasom

skadeföljder,beståendesidanandraoch åoch värk,svedaskadeföljder, dvs.
ersättning-närvarande börförLiksomstadigvarandeellerdvs. lyte annat men.
direktivenkriterier. Enligtskildaefterskadeföljder bestämmasför dessaen

dentydlig gränsstakavi försöker motviktigtsärskiltvidare utdet att enär
iolägenheterbetecknats1975 hartill ården komsedanersättningspost som

till dennaställningemellertiddet börviInnanövrigt. gör ta omman
denskadeföljdervilkaochbehållasskallhuvudersättningspost somöver taget

skall omfatta.falli så
i förraredovisades vårtutredningsarbeteför detutgångspunktEn som

nordiskmöjligt uppnåså långtefterbörbetänkande sträva attattvar man
Vi har1992:84 211.SOUskadeståndsområdet se sammarättslikhet på s.

betänkan-föreligganderedovisas iutredningsarbeteforutgångspunkt det som
visserligenpersonskadefalli ärskadaför ideellskadeståndReglernade. om

i detocksåhardenordiska länderna;iöverensstämmande dehuvudsaki
i dessaskadeståndslagarnaTrotsbakgrund.historiskaväsentliga attsamma

dessa54 har1992:84SOUnordiskt samarbete setillkommit iländer s.
1992:84SOUsei arbetesärskilt dettadiskuteratsemellertid interegler

föreliggerskillnader även.besvärandeVissa202.s.
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En sådan skillnad iär Norge inte någon särskildhar ersättnings-att man
för sveda och värk; ersättning ingårdetta slag endastpost delvis iav

skadestånd för oppreisning se avsnitt 4.2.4.2. Denna skillnad kan
emellertid bli utjämnad; sålundaväntas sannoliktdetär utredning inomatt en
kort lägger fram förslag till särskild lagregel skadestånd för sveda ochen om
värk. En skillnad i Sverigeär ersättningspostenärattannan ensamma om
olägenheter i övrigt. Enligt vår mening finns det därför anledning övervägaatt

för nordisk rättslikhetstörre kunde föra åtminstoneatt överom man en en
del ersättningen under denna till de andra täcker ideellpostav poster som
skada med anledning personskada.av en

Även i internationelltstörre perspektiv skulle det fördelett vara en om
ersättningsposten iolägenheter övrigt kunde i fall begränsas. Bl.a.vart
försvårar den jämförelsen med skadeståndsnivån vid ideell skada i andra
länder. Ganska betydande belopp för närvarande i skadestånd förutges
olägenheter i övrigt avsnittse 3.2.6.2. Men eftersom denna i denpost
praktiska tillämpningen brukar slås med skadestånd för framtidasamman
kostnader vidräknas den internationell jämförelse ofta inte in i de skade-en
ståndsbelopp i Sverige för ideell skada. Dessa belopp framstårutgessom
därför lägre i verklighetende Utomlandsän harär. huvudöversom tagetman
svårt förstå olägenheter i övrigtvad står för, även i många länderatt om man
har motsvarande ersättningspost fastän med benämning. Detta kanen annan

vidproblem skaderegleringen över gränserna.ettvara
Ersättningsposten olägenheter i övrigt har också i den praktiska tillämp-

ningen i vårt land till fleraupphov problem, framför allt det gällergett när
till ersättningsposter,andra sådanagränsen även ekonomisk skadasom avser

med anledning personskada. i avsnittVi återkommer 5.2.5 till fråganav en
hur denna bör behandlas i fortsättningen.post

Vår huvuduppgift fall i vilkenär och i så utsträckningövervägaatt om
ersättningsnivån vid ideell skada i samband personskada bör höjas. I vårtmed
förra betänkande har redogjort för de önskemål tid efter harsom annan
framförts sådan höjning och de hittillsdessa önskemål harresultatom en som

till SOU 1992:84lett se 202 jfr avsnitt 3.2.4.2 och 3.2.5.3 i föreliggan-s.
de betänkande.

Av redogörelsen för utländska i avsnittförhållanden 4 framgår att
ersättningsnivån i del länderandra betydligt i vårt land, särskilthögreär änen
i de allvarligaste skadefallen. Man kan tydlig tillockså spåra tendensen en
kraftig höjning ersättningsnivån i många underländer de allra åren.senasteav
Men det finns flera länder ersättningsnivå.även har lägreavsevärtsom en
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1992:84SOUbetänkande seredan i vårt förravi har konstateratOch som
uppgifterdeförledaskaninte så211 detär att tro somavmansoms. -

vissaregel iskadeståndmassmedia skyhögai äribland förekommer att-
huvudsakligenskadestånd förekommeri USA. Sådanaframför alltländer,

finnsoftadär detproduktskadeområdet,alltområden, framförvissabara
särskiltolika skäldit uppmärksamhetenellerkapitalstark skadevållare aven

avsnitt 4.4.riktats sehar
i sambandskadavid ideellersätmingsnivå bör gällavilkenFrågan somom

vivillRedanavsnitt 5.2.7.ipersonskada behandlas närmaremed nu
höjningsådanmotiverat meddetvi inteemellertid framhålla avenatt anser

oförmånligakunnaersättningsnivån skullenuvarandeden sam-som
påförsäkringspremier ellerkraftigt höjdai form annathällskonsekvenser av

ersättnings-höjainrikta sig påalltframförmening börEnligt vår attsätt. man
sådansidan så fåå andraskadefallen. Dessaallvarligaste ärvid attnivån de en

särskiltbli kostsam.skulleintehöjning, totalt sett,
gällerhuvudsakligen reglerdetidigareuppdrag nämntsVårt rör somsom

direktivvårapersonskada. Ii samband medskadaför ideellskadeståndom
ekonomisk skadaskadestånd förvissa frågorpådockpekas även som avser

ersättnings-följande alla deidärför detVi behandlarpersonskadefall.i ett
vidaktuellaideelloch ärekonomiskbåde natur, ensomavposter, av

personskada.
tillfogatstill denskadestånddiskuterar fråganSålunda person-somom

Vidare5.3.i avsnittvid dödsfallskadeståndfrågani avsnitt 5.2 ochskada om
5.4, frågani avsnittskadelidandes döddenverkanvi fråganbehandlar avom

omprövningfrågani avsnitt 5.5,e.d.psykisk chockskadestånd för avomom
medvållande igrundjämkning5.6 och frågani avsnittskadestånd avom

utförligtrelativtavhandlasbestämmandeskadeståndetsFråganavsnitt om
kostnadskonsekvenserredovisar vilkaavsnitt 5.9vi i5.8, varefteravsnitti
jämställdhetspolitiskapåpekar5.10i avsnittfå ochförslag kanvåra

Övergångsbe-vilka5.11i avsnittviSlutligenförslagen.konsekvenser angerav
medbehövaskanikraftträdanderegleroch andrastämmelser somom

övervägandenvåralagreglerde utanledning mynnarsomav
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5.2 Skadestånd till den tillfogats personskadasom

5.2. 1 Kostnader

Vårt förslag: Den nuvarande bestämmelsen i kap. § första5 l stycket 1
skadeståndslagen skadestånd för kostnader ändras så, den skadeli-om att
dandes till skadeståndrätt i skälig omfattning också kostnader för demavser

står honom särskilt nära.som

5.2.1.1 Allmänt

Skadeståndsposten kostnader hade tidigare förhållandevis begränsaden om-
fattning jfr Roos, 1990, 143. Under de åren har dennasenastes. post
emellertid ökat väsentligt. Det hänger delvis med de skadelidandeattsamman
i det ansträngda ekonomiska läge råder för intenärvarande kan lita tillsom

insatser från samhällets sida tidigare och skadeståndetssamma attsom
utfyllande funktion därmed vidgas se avsnitt l. Höga skadeståndsbelopp har
också blivit vanliga för merkostnader för bostaden bileneller tillatt anpassa
skadesituationen, liksom merkostnader underhållför och skötsel villa,av
fritidshus, trädgård etc.

En ingående förredogörelse de problem både teoretisk praktiskoch naturav
kostnadsposten upphov till ihar lämnats vid Stockholmssom uppsatsger en

universitet ErsättningJörgen Pettersson, skadeståndsrättslig grund förav
vid 1994.kostnader personskada,

I Norge denna skadeståndspost skapathar problem i kanske högreännu
i vårtgrad land,än problemen till iäven sin karaktär stort settom synes vara

desamma se Lødrup, 1993, i364 Jerstad LoR 1993 283 ff..ochs. s.
Dessa problem har nyligen analyserats kommitté i betänkandetnorskav en

ÅtskilligtNOU 1994:20 42 ff. intressevad där har också försägss. av som
svensk del.rätts

Enligt våra direktiv avsnittse 2.1 gårbör diskutera det draattom en
klarare förgräns närvarande skadeståndsposternaän mellan bl.a. kostnader
och olägenheter i övrigt. Den frågan vi till i avsnitt 5.2.5.återkommer
Direktiven innebär vidare bör behandla frågan ersättning föratt om
anhörigas kostnader för besök och stimulans till den skadelidande. Detannan

vi i avsnitt 5.2.1.4.gör
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skadeståndspostendiskuterauppdraginte i värtövrigt ingår detI att
tid dennaemellertid högmening detEnligt vår postkostnader är attnämnare.

vi delpekaravsnitt 5.2.1.2Iöverväganden.förblir föremål närmare en
finnasdärvid kandetsjukvårdskostnaderbeträffandefrågor an-somm.m.

på5.2.1.3 några synpunkteravsnittvi itill. Vidareställningledning att ta ger
behandlas.utgifter börandrahur

Sjukvårdskostnader2 m.m.

skadelidande efterdengrundsatsenskadeståndsrättsligaallmänna att enDen
skadansituationiförsättasskadeståndetskallskada som omsammagenom

dentiddenfullt undertillämpainteinträffat gårhadeinte ut somatt
Förhållandenainstitution. ärliknandesjukhus ellerpåskadelidande vårdas

medjämförasinte kanhuvudsärpräglade de övertiden såunder den tagetatt
sig ifinnafår härskadelidandeskadetillfället. Dengällde föredem ensom

medförobehag dettalivsföring. Detsin tidigareförändring iavsevärdganska
akutadenvärk underochför svedaskadeståndsig kompenseras genom

därefter.tidenunderbeståendeförfallförekommandeisjuktiden och men
kostnadernödvändigaförskadestånd endastprincipen ansesAv att ges

standarddenläkarvårdeller utöversjukhusvårdförkostnaderföljasålunda att
skade-intesjukvården ersättsallmännainom dentillhandahållsnormaltsom

skadelidan-denföranledadockomständigheter kanSärskilda attståndsvägen.
vårddåvård, såsomför dyrarekostnaderskadestånd förtillerkännsde annan

medicinska ellerpåkalladvarithardå vårdentill buds ellerståttharinte av
avsnitt 3.2.2.2.liknande skäl seandra

tid,längrevårdasmåsteskadanskadelidande på grundIfall då den enav
vissarättspraxis iiskadelidandedenlivet, harunderkanske restenrentav av

dennai hemmetvård även närförkostnaderskadestånd förtillerkäntsfall
Avgörandesamhället.erbjuditsdendyrarevarit änvårdforrn avsevärt avsom

skadelidandesför denbetydelsehaftivarit vården hemmetdärvidhar storatt
i hälso-förbättringtillmöjligheten103; också1976NJArehabilitering se s.
siginte rördedådetbeaktats,trivsel har ävenökad omtillståndet omgenom

425.1961NJAbedömning semedicinsk s.renten
förkostnaderrimligtdetbörjat ställas ärfrågan atttid harPå omsenare

Iskadeståndsvägen.kunna ersättasskallsamhälletdenvård utöver gersom
Høyesterettnekandebesvaratsochnyligenfrågadenna prövatsharNorge av

tilluppgicki hemmetvårdkostnader förförskadeståndskravetfall däri ett
ansvarsför-ordning därdärvidpekadedomstolenmilj. NOK;24 att enca
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säkringen täcker kostnader för livsvarig vård och dygnetomsorg runt
förutsätter de många frågor dåatt uppkommer övervägs närmaresom av
lagstiftaren se Rt. 1993 1547; jfr NOU 1994:20 50.s. s.

En omdiskuterad fråga detär bistånd till skadelidandeannan om en som
föreskrivs i socialrâttslig lagstiftning för det fall dennes behov inteatt
tillgodoses eller kan tillgodoses se 6 i§ 1980sätt árs social-annat t.ex.

vissatjänstlag och § i7 1993 års lag stöd och service till funktionshindra-om
de subsidiärt tillär till skadestånd.rätten Frågan alltså kostnadenär förom
det bistånd i form olika vårdinsatser den skadelidande i och för sig harav som

till enligträtt dessa författningar kan övervältras på den skadeståndsskyldige.
Ytterligare fråga, inte harännu ställts sin denen ärsom spets, om

skadelidande har till skadeståndrätt för kostnader för sådan vård och omsorg
kommun enligt gällande regler skyldig tillhandahållaärsom en underatt men

åberopande bristande vägrar Erfarenheten visar dennaav attresurser ge. att
fråga inte enbart teoretiskär kan bli aktuell inom framtid jfrutan näraen
Socialstyrelsens Trots ornsorgslagenrapport undersökningmot en om-
verkställighet och handläggning, 1992.

De frågor har berörts igäller grunden förhållandet mellansom nu
skadestånd och förmåner från det allmänna. Dessa frågor, är utpräglatsom av
rättspolitisk bör i avsnittnämnts 5.2. lnatur, utredas i särskild ordning.som
En möjlighet kan de iövervägs samband medatt denvara översyn av
samordningsreglerna i 5 kap. 3 § skadeståndslagen förordats vid remiss-som
behandlingen departementspromemorian Ds 1994:73.av

5.2.1.3 Andra utgifter

Som framhållits i avsnitt 5.2.1.1 har också skadestånd för andra utgifter än
sjukvårdskostnader ökat tid. Inte bara traditionella kostnaderm.m. senare
har stigit i omfattning sådana kommit till.har l den praktiskautan nya
skaderegleringen har dessa kostnader tillämpningsproblem.skapat Det gäller
särskilt fördyrade levnadsomkostnader. Kostnader detta slag regel-görsav
mässigt gällande vidäven ganska låga invaliditetsgrader. För skallatt man
kunna kostnadernaavgöra nödvändiga ochär ersättningsgillautgörom
merkostnader krävs ofta ingående utredning omständigheterna i varjeen av
enskilt skadefall.

Försäkringsbolagen har i sin interna skaderegleringspraxis sedan länge
tillämpat ordning innebär skadestånd endast för sådanaen attsom ges
merkostnader ligger inom för normal standard. Som uttalatssom ramen en av
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skadelidan-emellertid den1992 642 börNJAi rättsfalletdomstolenHögsta s.
3.2.2.3. Allaavsnittfullt seskadanföljdtill ersättaskostnader utdes av

sinbehållaskadelidande skall kunnadennödvändiga förkostnader är attsom
täcksintei mån deersättningsgilla, denalltsåstandardtidigare är av er-

skadestândsposter.under andrasättning
principi börförlusterekonomiskaframhållitavsnitt 5.1 harI att

dennatill,uppgårde ävenbeloppverkligatill detuppskattas omsom
kostnaderskadestånd förliggerutföra. I dettabli svåruppskattning kan attatt

denlägreskulle ändettaskäligt belopp,tillbestämmasinte bör varaett om
skönsmäs-uppskattasfåriblandskadansakförlusten; ärverkliga attannanen

kanskälAv dettaavsnitt 3.2.2.1.jfrrättegångsbalken5 §enligt 35 kap.sigt
tillämpningmedkostnader bestämsförskadeståndtillstyrkainte hellervi att

schabloner.olika slagsav
kostnadersådanahänförasintedockskadeståndspostbördenna somUnder

minskadeideellskadeföljderneutralisera natur, t.ex.avseddaär avatt
Även förlusterideellafritidssysselsättning.viss avmöjligheter utöva omatt

kompenserasåtgärder,kostnadskrävandeolikabegränsaskanslagdetta genom
lytevärkochför svedaskadestånd samtför förlustenskadelidandeden genom

verk-ingripandesärskiltavsnitt 5.2.5 kaniförordarenligt vadoch men;
skade-Omolägenheter.särskildaocksåförlust ersättasdennaningar somav

skulle denförlusten,begränsakostnader förförskulle utgådessutom attstånd
dubbelkompenserad.bliskadelidande

kostnaderAnhörigas5.2.1.4

andraochkostnaderÄven ásamkasskadelidande kananhöriga till den
rättspraxis harIskada.dennesanledningmedekonomiska förluster av

kannågot sättmån dessai denförlusterför sådanaskadestånd utgetts
ochkostnaderanhörigasbl.a.gällerDetskadelidande.till denhänföras

i deniskadade hemmetdenför vårdliksomsjukbesök,förinkomstförluster av
jfrskadeståndsvägenkunna ersättashuvudvårdsådanmån över taget anses

5.2.1.2.avsnitt
sjukdornstlden ärakutadenundersjukbesökanhörigasBeträffande

intashållningrestriktivEnförhållandevis liberal.skadeståndspraxis mera
utgåkunnaskallskadestånddärefter. Förtidenförsjukbesöktill attdäremot

oftaSåskadade.denförtill varabesöken är ansesfall krävsi dessa att gagn
bara närsjukbesökenemellertidövrigtIbam. ersättsdennefallet ärnär ett

3.2.2.4.avsnittlivshotande seskadan är
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1 rättsfallet NJA 1982 668 uttalade Högsta domstolen svensks. att
rättspraxis hade visat restriktivitet det gälltnär skadestånd föratt som
personskada anhörigasersätta till den skadades sjukbädd ochresor att en
utvidgning ersättningsmöjligheterna borde kunna skeav nödvändigom
försiktighet iakttogs jfr avsnitt 5.3.1. Också riksdagen har framhållit detatt
bör övervägas inte kan åstadkomma ordning där anhörigasom man en
kostnader för besök och stimulans till den skadade kan i någotersättasannan

utsträckningstörre förän närvarande se LU l98687:3 16.s.
Vi delar uppfattningen anhörigas kostnader inkornstförlusteroch vidatt

sjukbesök hos den skadade bör kunna någotersättas generöst änmera som
hittills har skett i rättspraxis. Sålunda bör skadestånd för sådana förlusterges

efter denäven akuta sjukdomstiden inte bara den skadadenär barnär ett utan
också besökennär kan till för inteantas lidervara gagn en vuxen person som

livshotande skada. Att besöken kan främja dennes hälsaav och rehabilite-en
ring bör dock dokumenteras intyg läkare eller medicinskgenom av annan
expertis eller skadeståndsätt; bör inte slentrianmässigtannat i sådanages
fall.

Även beträffande kostnader for anhörigas insatser för omvårdnaden denav
skadade det enligt vår meningär befogat med inställning. Igenerös denen
mån kostnader för vård i hemmet skadeståndsvägenersätts bör de anhörigas
ekonomiska förluster med anledning denna vård fullt i fall dåersättasav ut
vården inte kan anordnas samhällets försorg; i sådana fall börgenom
skadeståndet med andra inteord uppskattas med utgångspunkt i kostnaderna
för anlita hjälp utifrån efter de anhörigas verkligaatt förlust.utan

För inte skall komma i konflikt med principenatt skadestånd inteman att
till tredje bör skadeståndet i har berörtsde fall tillerkännasges man som nu

den skadade såsom kostnad för denne. skadeståndet får sedan användasen av
denne till de anhörigagottgöra för ekonomiskaatt deras förluster.

För markera utvidgningatt de nuvarande crsättningsmöjligheternaatt en av
i detta avseende önskvärdär bör bestämmelsen i 5 kap. § första1 stycket 1
skadeståndslagen skadestånd for kostnader ändras så, den skadelidandesom att

till skadeståndrätt i skälig omfattning också kostnader för dem ståravser som
honom särskilt Beträffandenära. frågan vilka skall sådanasom anses som
närstående kan hänvisas till vad i avsnitt 5.5.1.9.sägssom
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Inkomstförlust5.2.2

hittillsliksominkomstförlust börframtidaförbedömning: SkadeståndVår
inte uppskattasochuppkommakanverkliga förlustden antasmotsvara som

skadestånd till barnprincipigällerDet ävenstandardiseradeefter normer.
inkomstför-framtidadensvårigheterna bestämmaungdomar,och atttrots att

såskadatsharSkadelidandefall.i sådanasärskiltkanlusten somstoravara
skadestånd intetillhalivet bör rättvårdasmåsteallvarligt de restenatt av

tillinkomstförlustenberäknadeockså för denvårdkostnadernaförbara utan
påi hemmetarbetadeskadanföreSkadelidandeskadan.följd mensomav
förskadeståndtillerkännasbördetkaninte längre göraskadangrund av

anlita hjälpkostarvad deteftervärderadinkomst, att avförlust av
utomstående.

Allmänt5.2.2.1

förskadeståndframgårskadeståndslagenstycket att§ andrakap. 15Av
skadelidandedeninkomstmellan denskillnadeninkomstförlust sommotsvarar

haninkomstoch denskadats,inte hadehanuppbära, somha kunnatskulle om
s.k.Dennauppnå.kommaberäknaseller kanuppnått attharskadantrots

bestämmaförsvenski rätttid attlång använtsunderdifferensmetod har
inkomstförlust.förskadestånd

bedömningenhypotetiskadendifferensberäkrtingeni avledetförstaDet -
måsteinträffatinte hadeskadansigutvecklatskulle haförhållandenahur om -

I förstaantaganden.osäkramindreellerutsträckning byggaväsentligi mer
skadetillfallet.vidförelågförhållandenledning i defåhand kan somman

framtidskadelidandesdenmedräknagångermångaExempelvis attkan man
normaltärsig det sättgestaltathaskulledå hadehan somyrkei det som

skadelidandedå deni fallvanskligaregivetvisblirBedömningenyrket.i det
intehuvudhansärskilt överskadades, tagethanyrkesverksarn närinte omvar

skulle hautvecklingenhurfråganpåsäkertarbetslivet. Någotivarit svarute
fall;i någrainte fåemellertidinträffat kanaldrig hadeskadanblivit manom

antaganden.hypotetiskasig, nämnts,det rör omsom
hurbedömningendifferensberäkningeniandra ledetdet avBeträffande -

visserligen ikanskadaneftersigutvecklakommerförhållandena manatt -
tidpunktVid denantagits.denutvecklingen blevefterhand konstatera somom

bedömningdennagrundaemellertid ävenmåsteskadeståndetbestämsnär man
härtillMed hänsynframtiden.antagandenmindre säkraeller ommer

alltframförschabloner,olikaskadeståndspraxisäldresig ianvände avman
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skadans medicinska invaliditetsgrad, for framtidauppskatta den inkomstför-att
lusten. Iden utomrättsliga skaderegleringen började dock efter mönsterman -

den allmänna försäkringen successivt tillämpa s.k. ekonomiskt inva-av ett-
liditetsbegrepp, innebär skadestånd för framtida inkomstförlustattsom
beräknas efter den verkliga förlust kan uppkomma. Dennaantassom
tillämpning lagfástes 1975 års personskadereform. Samtidigt infördesgenom

möjlighet till omprövning fastställt skadestånd för den händelse denen ettav
framtida utvecklingen riktning den hade förutsattstog än nären annan som
skadeståndet bestämdes.

Också i de andra nordiska länderna bestäms skadestånd för framtida in-
komstförlust i princip grundval ekonomisk invaliditetsvärdering.av en
Principen tillämpas dock inte fullt i Danmark, Island och Norge. Sålundaut

ersättningen tillär barn och kraftigt schabloniserad ochunga styrs ytterst av
den medicinska invaliditetsgraden. I Danmark och innehållerIsland reglerna

ersättning for framtida inkomstförlust i andra fall betydandeävenom moment
standardisering. iOch Norge har kommitté nyligen lagt framav en ett

betänkande NOU 1994:20 där det diskuteras denna ersättning börom
standardiseras i utsträckningstörre förän närvarande; kommittén dockär
oenig på denna punkt.

Utanför Norden finns det länder där den skadelidandes medicinska
invaliditetsgrad används för bestämma skadeståndets storlek vidattsom norm
framtida inkomstförlust eller där formerandra standardiserad ersättning förav
sådan förlust iförekommer. Och de nordiska länderna har börjat dis-man
kutera allmänt och i vad mån individualiserad bedömning börmera om en

standardiserade förersättas uppskatta ersättningen i dessa fallattav normer
se Bergsäker m.fl., 1989, 68.t.ex. s.

Förhållandena i vårt land skiljer sig emellertid från förhållandena i de
flesta länder på så skadeståndsätt inkomstförlustför framtida i regelatt
fastställs i form livränta och inte Därmedengángsbelopp. undgårav som man
många de problem förenade med denna framtidsbedömningärav som annars
jfr NOU 1994:20 80. Erfarenheterna schabloniserad bedömnings. av en
efter sådan den medicinska invaliditetsgradent.ex. iharutgören norm som
vårt land varit så negativa det inte finns anledning tillbakagå tillatt att nu en
sådan beräkningsmetod; skälde åberopades år 1975 beslöt signärsom man
for i stället använda ekonomisk invaliditetsbedömning SOUatt se 1973:51en

145 ff. och 1975:12 104 ff. enligt vår mening alltjämt bärande.ärs. prop. s.
Några uttalade önskemål ändring denna princip för bestämmaattom en av
skadestånd för framtida inkomstförlust har inte framförtsheller från dem som
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praktiskai denbrafungeradettaprincipen; tvärtomtillämpar systemanses
tillämpningen.

standardiserasinkomstförlust börframtidaförhuruvida skadeståndFrågan
våralutredningsuppdrag.egentligautanför vårtliggergenerellt ävenmer

till skadadeersättningprinciperna förutredavi börendastdirektiv attanges
följandebehandling. I detsärskildtillfrågandendärförVibarn. tar upp

skadestånd förreglernadärfallandrain på någravi också omkommer
diskuteras.kaninkomstförlustframtida

inkomstförlustframtidaungdomarsochBarns5.2.2.2

inkomstförlustframtidaungdomarsochför barnsskadeståndbestämmaAtt
förstai detframför alltligger härProblemetsvårigheter.särskildainrymmer

vanligenfalli dessaskadelidandedeEftersomdifferensberäkningen.ledet av
förhållpunktersäkrasaknasskadades, attdeyrkesverksamma närinte var

I denskadats.hadeintedesighade skullevilket yrke ägnatförutsäga om
prövningenslutligamed denoftadärförtillämpningenpraktiska väntar man

välja. I mångade kommeryrkevilketmed säkerhet atttill dess vetatt man
iskulle ha ävende utövatyrkedetflesta,kanske de ärfall, somsamma

bedömningenförledningvissocksådåSamtidigt kanskick.oskadat man
skadelidande kanvad denämligendifferensberäkningen,iledetandradetav

blirpå dettaförfara sättGenomskick.sitt skadadetjäna i attkomma attantas
princip den-iinkomstförlustskadelidandesdeprövningenslutligaden av

deyrkesverksamma närtill demskadestånd bestämsnär varsomsomsamma
förinteallmänhetalltså ibehövs attschablonreglersärskildaNågraskadades.

inkomstförlust.framtidaoch ungdomarsbarnsbestämma
ingendockprövningenslutligaskjuta dendettaMetoden sätt geratt

aldrig kandeallvarligtsåskadasungdomar attdå barn elleri falldehjälp
mycketmedbaradetfall kani göraellerförvärvsliveti vartkomma ut

antaganden,osäkratillhänvisaddåManförvärvsfömiåga. är ytterstbegränsad
hadeintedefallför detyrkesvalderas attgissningar,inteför säga omatt rena
dettafall hari dessainkomstförlustersättning för avAtt bestämmaskadats.

N OUkristallkuleprincipen seförkallatsgångnågonlitteraturi norskskäl
tillämpningenpraktiskai dennaturligtdärför21. Det1987:4 är manoms.

bedömning.för dennaschablonertillgriper
inställningenprincipiellavisserligen denviharavsnitt 5.1iSom nämnts

verkligadenuppskattasökamöjligtså långtfall böri sådanaävenatt man
förutsättningarochanlagskadelidandesdenutredningenSkulleförlusten. om
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i övrigt för viss förvärvsverksamhet inte någon helst ledning för be-en ge som
dömningen kan det emellertid befogat använda sig schabloner.attvara av
Frågan vilka dessaär schabloner då bör vara.

Enligt vår mening det tydligtär schabloner i likhet med dansk,att som -
isländsk och norsk bygger denrätt medicinska invaliditeten inte ägnadeär-

tjäna till ledning för antaganden vilketatt yrke den skadelidande skulle haom
han inteutövat hade invalidiserats. För använda liknelse Nygaardom att en av

1992, 99 detär avstånd litermátt.mäta med För övrigt haratts. som man
inte heller någon sådana schabloner vid uppskattningen dennytta av av
skadelidandes framtida inkomstförlust i sitt skadade skick. I de skadefall som
det frågaär denna inkomstförlustär itotal eller det närmaste total.nu om
En standardiserad ersättning bör alltså bygga andra kriterier denän
skadelidandes medicinska invaliditetsgrad.

Ett antagande bör kunna schablomnässigtgöras i dessa fall denärsom att
skadelidande, han inte hade skadats, skulle vid ålder ha iträttom utvuxen
förvärvslivet. Detta också utgångspunktär för bedömningen i Trafikska-en
denämndens och Ansvarsnämndens praxis. Dessa nämnder utgår vidare i-
brist på andra hållpunkter från den skadelidande då skulle ha kunnatatt-
uppnå inkomst minst genomsnitt för den delmoten ettsom svarar av
befolkningen saknar kvalificerad utbildning. I nämndernas praxis harsom mer
det medfört skadeståndsbelopp för inkomstförlust 150 000ett kr år.om per

Enligt vår mening kan det lämpligt vid standardiserad uppskatt-attvara en
ning den skadelidandes inkomst i oskadat skick utgå från denav genom-
snittsinkomst för heltidsarbete gäller i värt land. Vi vill emellertid under-som
stryka ersättningen bör bestämmas med utgångspunkt i sådanatt medelin-en
komst bara då det med hänsyn till i enskildaomständigheterna det fallet inte
finns förgrund den skadelidandes i självainkomst verket skulle haatt anta att
blivit högre han inte hade skadats. Därvid sådana omständigheterom ger som
kan hänföras till den skadelidandes närmiljös.k. sociala sällan någon större

Ävenledning. den skadelidandes föräldrar och syskon har viss yrkesin-om en
riktning det nämligensäger inte så mycket hur utvecklingen skulle ha blivitom

justför den skadelidande. Vi därför faktorer detta slag i principattanser av
inte bör påverka bedömningen.

En fråga slag hur skadeståndetär bör bestämmas i fall då denannatav
skadelidande visserligen inte har skadats så allvarligt han aldrig kan trädaatt

i förvärvslivet skadan har medfört skadelidandesut den utträdemen att
försenas på grund skadan. I praxis brukar i fall tillerkännadessa denav man
skadelidande skadestånd för den inkomstförlust kan uppkomma tillantassom
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endaståterstårdetutbildningen,iavbrottmedförtharskadanföljd omattav
i för-utträdeförsenatutbildningyrkesinriktadåreller någranågot av en

i barnsmedfört avbrottharskadanOm ettavsnitt 3.2.3.2.värvslivet; se
harföräldrarnamerkostnaderför deskadestånd däremotskolgång, somges

skolår ;förlustförlängsstudiernatiddenfå underkommer avhaft eller att
andra länder,i någraocksåpraxis gällermotsvarande3.2.2.4. Enavsnittse

Belgien se4.2.3.2 ochavsnittIsland se4.2.1.2,avsnittseDanmarkitex.
4.3.6.2.avsnittSchweiz sedockjfr4.3.l.2;avsnitt

falldessai bådaskadeståndetkonsekventmening detEnligt vår attår mest
underinkomstförlustskadelidandesdenbelopptill detbestäms motsvararsom
Dettaskadats.inte hadehanförvärvsarbetathaskullehantidden omsom

förränsäkerhetnågonmed störreinte uppskattasemellertid mankanbelopp
barnfall dåsig åt. I ettskadelidande kommer ägnayrke den attvilketvet

till dessprövningenslutligadenskjutaallmänhetidärförskadas bör man
Om barnetbörjat klarna.harbildenålderuppnått sådanharbarnet attatt

börskadeståndfåi stället genast,föräldrar begärsinaemellertid attgenom --
mening kunnaenligt vårinkomstförlustframtidabarnetsuppskattningen av

ungdomarsådanagäller förmedelinkomsti denutgångspunktmed somgöras
anledningintefinns däremot attyrkeskarriär. Detbörjan sinstår i avsom

förlängdaför denmerkostnaderföräldrarnasutifrånskadeståndetbestämma
börtillämpasnärvarandeförinnehållpraxis dettaDensrudiegången. somav

fortsättningen.iupprätthållasalltså inte

tillsynvård ochFramtida5.2.2.3

livet harvårdasmåsteallvarligt hanså restenskadatshar avattDen som
honom.tillsynenochför vårdenkostnadernaskadestånd fortill avgivetvis rått

haskullehaninkomstdenmisteskadelidande gåttdenSamtidigt har somom
självklarttyckasDet kan närmast attskadats.inte hadehanuppnåkunnat om

I detinkomstförlust.för dennaskadeståndtill ävenskadelidande har rättden
förskadeståndhardomstolenHögstahittillsfrågan prövatsdärenda fall av

Domstolens572.1961NJAseemellertid inte dömtsförlustsådan ut s.
i detskadelidandedenförhållandetpå detgrundats atthaståndpunkt synes

sigtillgodogöraoförmögendärförochförståndshandikappad attfallet varvar
inkomstförlust.uppskattadeefter dennesberäknatsskadeståndett som

i ställetförordarVi attsådant synsätt.frånvi avstånddelFör vår etttar
beräknadesinersättning förskall hapersonskadatillfogatsharden som

aldrig kommerallvarlig han attsåskadandåi fall är attinkomstförlust även
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kunna iträda forvärvslivet. Vi delar alltså inställningden i denna frågaut som
har redovisats föredragande statsrådet vid tillkomsten 1975 årsav av per-
sonskaderegler se 1975:12 147 och har kommit till uttryck iprop. s. som
Trañkskadenämndens praxis tid se RFS B:5 1989:5 +6. Ensenare amian
sak vid ersättningensär bestämmande hänsyn skall tillatt dentas att
skadelidande inte har några kostnader för förvärva inkomster ioch all-att
mänhet också har lägre levnadskostnader skadan inte hade inträffat.än om

Vi utgår från denna uppfattning slår igenom i rättspraxis någonatt utan att
uttrycklig lagregel detta behövs.om

4 Hushállsarbete i hemmet

För vissa skadelidande inte har uppburit särskild lön sittför arbete måstesom
inkomstförlustderas uppskattas skönsmässigt. Förutom företagare,egna som

regleras i tredje5 kap. 1 § stycket första meningen skadeståndslagen, gäller
det till väsentlig del har skött hushållet i familjen. Vid 1975 årspersoner som
personskadereform bestämmelse in i 5 kap. l § tredje stycket andratogs en
meningen skadeståndslagen innehåll värdet hushållsarbete i hemmetattav av
skall likställas inkomst.med Bestämmelsen sikteendast på fall då hus-tar
hållsarbetet helt eller delvis har bedrivits i stället för avlönat förvärvsarbeteett
se SOU 1973:51 263 och 277 1975:12 148 och 156.samts. prop. s.

Enligt förarbetena till denna bestämmelse kan mått på värdetett av
hushållsarbetet kostnader för hjälpden utomstående behövervara av som
anlitas skadangrund se 1975:12 156. I den utomrättsligaav prop. s.
skaderegleringen brukar ersättningen också bestämmas på detta varvidsätt,
skadeståndet fastställs kostnadsersättning. ersättningSådan iävenutgessom
den mån någon utomstående inte har anlitats andra familjemedlemmarutan
helt delviseller har tagit hand hushållsarbetet.om

Vi delar uppfattningen den deltidheltid eller har arbetat iatt som
hemmet grund skada inte bör få ersättninglängre kan detgöramen av en
motsvarande vad det kostar anlita hjälp utomstående. Det bör gälla ävenatt av

någon kostnad for sådan hjälp i praktiken inte uppkommer därför andraom att
familjemedlemmar detta arbete särskild ersättningöver kräva förtar utan att
det den skadelidande. Frågan ersättningenemellertid bör förärav om ges
inkomstförlust, såsom förutsetts i den förut nämnda bestämmelsen, eller för
kostnader, såsom tillämpatsden i praktiken.

Om ersättningen för kostnader tvingas tillgripa ñktionen attges man
sådana har uppkommit i fall då familjemedlemmar kostnadsfrittäven utför
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förersättningenförtalarställe. Detskadelidandesi denhushållsarbetet att ges
anlita hjälpkostnaden förmotsvarandeinkomstförlust,uppskattad att aven

europeiska länderandraallai praktisktocksåSåutomstående. tagetgör man
därför dennaförordarViavsnitt 4.studerat sevi harvilkas rättssystem

skattepliktigt i dettatordeinteskadeståndettilläggasDet kanordning. varaatt
inkomstförlustförskadeståndinkomstförlust;förklarasdetfall även avseom

skattepliktig seförlorad inkomst naturi mån detendast denbeskattas avavser
3.2.3.1.avsnitt

sidanvidutförtskadelidande harden etthushållsarbeteBeträffande avsom
förutSomarmorlunda. nämntsdelvisförhållandenaförvärvsarbete äravlönat
Farniljemed-fall.dettaintehushållsarbetevärdetbestämmelsen avomavser

krävakunnavarandrabiståskyldighet attviss utanharlemmar atten
vadöverstigerhushållsarbetetiinsatsermån derasI dendet.ersättning för

tillerkän-dock kunnaskadelidandedenbördembegärasrimligen kan avsom
förkostnaderfaktiskagivetvis förliksomkostnad,sådanforskadestånd ennas

kostnader.underdåbörSkadeståndet postenutomstående. utgeshjälp av
tillämplig i detintebestämmelsen ärnämndadenmarkeraFör attatt

justeras något.lydelsedessfallet börsenare

värkochSveda5.2.3

hittillsliksomvärk börochsvedaförSkadeståndbedömning:Vår
förtillämpasDestandardiseradeefter somnormerbestämmas normer.

intebedömningnyanseradunderlättarderevideras sånärvarande bör att en
skadeföljder.psykiskaocksåfysiskabara utan avav

ochför svedaskadestånduppfattningenviharavsnitt 5.1 attiSom nämnts
Frågan ärstandardiseradeefterhittills bör bestämmasliksom nonner.värk
avseendeni allanärvarandeför ärtillämpasdeemellertid somnormerom

revidera dem.anledningfinnsdetellerändamålsenliga attom
skadasinersättning förtill fullberättigadskadelidande ärPrincipen denatt

möjligtdetdeså görutformas attpå attnaturligtvis kravställer att normerna
knappastdockgårDet attstorlek.skadansefterskadeståndetanpassa
till alla,kanhänsynmedför tas mergenerella attåstadkomma somnormer

önskemålet enskilda falleti detomständigheter. attrelevantamindreeller
nämligen vägasmåste motskilda slagomständigheterbeaktakunna av

enklanågorlundafunktion, attsin ärfyllaförintresset attatt normerna,
ofrånkornlig.därförbedömningsunderlaget ärförenklingvisstillämpa. En av
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I valet faktorer skall tillåtas inverka på ersättningens storlek blir detav som
då särskilt viktigt fasta sådana faktorer vid objektiv bedöm-att ta som en
ning kan bäst spegla skadans omfattning.antas

Dagens bygger uppfattningen i förstadet hand várdtidensärnormer att
längd, várdform och i viss mån skadans hur omfattandeavgörart som
skadeföljderna blir. Detta har kommit till uttryck på så ersättningensätt att

gjortsstorlek avhängig den skadelidande genomgår vård sjukhuspåav om
eller vård liksom vid sjukhusvård det fråga svår skadaärannan om om- -
eller mindre svår skada. Beroende den omständigheten vårdtidensoch
längd varierar ersättningen enligt schablonen alltifrån 4 329 kr månad tillper
936 kr månad. Vad förutsätter skadelidandeden heltärsagts attper som nu
sjukskriven.

tidigareSom framhållits se avsnitt 3.2.4.1 ersättning för sveda ochavser
värk kompensera skadelidandeden för det lidande och det obehagatt som
skadan sigfört med under den akuta sjukdomstiden. Hur omfattande dessa
skadeverkningar blir i enskildadet fallet naturligtvis i hög grad beroendeär

vad för slags skada det fråga och vad förär slags vård ochav typom annan
behandling skadelidandeden tvingas genomgå. Att behöva vistas påav som

sjukhus innebär för de flesta inskränkningbetydande i den personligaen
livsföringen, inte minst det kan det omöjligt för skadeli-.göra denattgenom
dande sig det han helst hade önskat.ägna Liknande verkningar kanatt
uppkomma skadelidande inteockså den blir inlagdnär sjukhus.på Sjukhusvis-
telsen torde emellertid i de flesta fall också kunna uttryck för attses som
skadan allvarligare såledesslag och förenadär med måttstörreav ett av
påfrestning, skadan för den skull inteäven är bedöma svår skada.attom som
Skadans och den vårdform skadan medför således faktorerärart som av
väsentlig betydelse i sammanhanget. Viktigast måhända likväl tidsfaktorn,år
dvs. under hur lång tid den skadelidande skadeverkningar.förär utsattsom

litteraturenI har diskuterats inte faktorer skulleockså andra kunnaom
påverka bedömningen. En sådan faktor beskaffenhet. I detgärningensär av-
seendet har emellertid, framhållits i 5.1, Högsta domstolen iavsnittsom
rättsfallet NJA 1992 740 l slagit fast ersättningvid bestämmandeatts. man av
för sveda och värk inte skall hänsyn till gärningens beskaffenhet. Det finnsta
inte anledning för uttryck uppfattning.någonattoss ge annan

Andra faktorer har diskuterats skadelidandes ålder,den kön, yrke,ärsom
samhällsställning och den skadelidandes mindre känsligheteller se bl.a.större

iHörstadius SvJT 1935 22, Ekstedt, 1977, 198 ff. och Carstensen, 1966,s. s.
129 f..s.
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faktorersamhällsställningeller äryrkeskadelidandes kön,Den som
Vilka skade-omfattning.skadansåskådliggörabidra tillkanknappast sägas att

yrke ellerKön,faktorer.andrafalletblir i enskildadet avgörsverkningarna av
förinombetydelsenågoninte tilläggasdärförsamhällsställrting bör ramen

och värk.för svedaersättningvadgenerella avsernormer
avseendeni olikakänslighetuttalademindreellerskadelidandesDen mer

omfattning.skadanspåverkarmåni vissfaktordäremotkan somenvara
medförenadebehandlingplågsamolika formertordeSålunda varat.ex. av

imänniskorförsmärttröskellåg änmedlidande förstörre personen
lämparfaktorintelikvälkänslighetskadelidandes ärallmänhet. Den somen

nämligenmåsteSådanagenerellagrund förligga tillförsig normer.attatt
objektivtenklanågorlundafaktorer är attnödvändighet byggamed som

känslighet.gradenbeträffandefalletknappastDetta ärkonstatera. av
ålder heltskadelidandeslåta densigi förkunde ochlösningEn attvara

Exempelviskänslighet.mindreelleruttryck för störreallmänt ettses som
till intäktkunnalitet barnskadelidandeden ärförhållandet tasskulle det ettatt

tordeHistorisktsärskilt hårt.drabbar settskadanantagandeför attett
ifrågasattesSålundavarit denvisserligen hauppfattningen motsatta.snarast

utgå då barnbordehuvudvärkochersättning för sveda över tagetibland om
uppfattningutbredd36. En1935,Bennich,skadades seåldrari lägre meras.

kundeersättningenutgåvisserligen bordeersättningvarit attha menattsynes
upplevelserbarnstillmed hänsynförhållandevis låg bl.a. avatt ettvara

dendjupgåendemindre äntordeövrigtiskadelägetochskadehändelsen vara
f..204Ekstedt, 1977,se s.vuxnes

ochföråldrat synsättspeglaemellertiddetta slagUppfattningar ettsynesav
för detbeläggnågot säkertintesidan attfinns å andraDetsakna grund.torde

uttalat förskulle ettgenerelltpersonliga skadefallilidandet sett meravaraett
mycketanledningdetfinnsInte heller attatt troförbarn än person.vuxenen
anfördatill detMed hänsynskada.andralider ängamla av enmerpersoner

skadelidandesdenbeaktardesåutformaskälinte attfinns det att normerna
ellerhansålderskadelidandesdensåvälsak merEn ärålder. somattannan

kommanaturligtvis kanavseenden attolikakänslighet iutpräglademindre
regeliläkningsförloppetsålundavårdtidens längd är merapåverka t.ex. -

vissfåindirektdärmedochföräldreför änutdraget personeryngre -
nuvarandeenligtbedömningen redanförbetydelse normer.

storlek fårskadeståndetsinverkabörfaktorervaletl fråga somavom
utfomming.ändamålsenligväsentligti allthadagens enansesnormer

istorlekskadeståndetsförbetydelseockså tillagtsharMotsvarande faktorer



SOU 1995:33 överväganden 341

länderandra se avsnitt 4. Normerna bör alltså i fortsättningen utgåäven från
sådana objektivt konstaterbara kriterier vårdtidens längd, vårdform ochsom
skadans art.

De nuvarande går dock inte i alla avseenden fria från in-normerna
vändningar. Sålunda har kritik riktats till sin utformning ärmot att normerna

inriktade fysisk psykisk skadaän se avsnitt 3.2.4.2. Utmärkandemera är
de exempel nämns vadt.ex. att svår skada inteär iattsom som anse som

något fall psykisk skada. Detsamma gäller angivnade exemplen påavser
omständigheter ledakan till höjning grundbeloppet. Också det sättsom en av

vilketpå nonnbeloppen förändras i takt med vårdtiden fortskrider tyder påatt
inriktning främst på fysisk skada. Schablonen grundar sig i det avseendeten

uppenbarligen på uppfattningen besvär olika slag i den intemån deatt av -
blir beståendeoch skall lyteersättas och i regel ganskaavtarsom snart.men -
Ett sådant torde det i flesta fall finnassynsätt fog för det gäller fysisknär
skada. I fråga psykisk skada det inte lika självklart.ärom

Att schablonen på detta kommit siktesätt i första hand fysiskpåatt ta
skada torde till del ha historiska orsaker. Först rättsfall år 1971en ettgenom
klarlades psykiska skadeföljdcr samband med fysisk skadaatt ärutan
ersättningsgilla enligt svensk se NJA 1971rätt 78. I tidäldre ansågs. man
troligen skadelidandeden borde kunna bemästra psykiska besvär själv ochatt

besvären, enligt grundsatsen den skadelidande skyldigatt be-ärattom att
sin inteskada, därför tillgränsa rätt skadestånd se Andersson, 1993,gav

499 hänvisningar.223 med En väsentlig förklaring till psykiskanots. att
skadeföljdcr inte särskilt i dagensnämns vidaretorde dessaattnormer vara
har utbildats i Trafrkskadenämndens praxis; i trafiken dominerar de fysiska
skadefoljderna. Psykiska besvär till följd handlingskadeståndsgrundandeav en
har huvud börjatöver tid.uppmärksammas försttaget senare

fysiskaDe och psykiska olikaskadorna skiljer sig från varandra i av-
seenden. En skillnad redanär psykiska skadorna ofta blirdeantytts attsom

iutdragna tiden jfr Conradi i JT 1992-93 f.. måste917 En frågamera soms.
därför det bör finnasövervägas är fysiskaersättningstabell för skadorom en

och för psykiska skador. Enligt uppfattning skulle sådanvåren annan en
ordning dock olycklig. Bland skulle svårigheter i falldet medföraannatvara

skador, dvs. den skadade ådragit sig såväl fysisknärsammansattaav som
psykisk skada. Sammansatta skador detta förekommer inte sällan. Attslagav
i sådana fall skilja mellan olika skadeföljdcr på vilkennärmare slags beroende

skada de hänföra till praktiskt möjligt.är torde knappasttyp attav vara
ersättningen.Följden bliskulle likväl fick efter ochbestämmasatt sammaen
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ifallkonstateradeendastprincipensig kundetabell. l och för attvara man
tillämpadedärefterpsykisk ochfysisk ellerövervägandebesvären naturvar av

sådanRisken medi dess helhet.för skadanaktuelltabellden envarsom
skadeföljder i stället förenskildavidintresset fixerasemellertidlösning är att

ordning det gällernågon lyckadknappast närskadebilden i Dettatill ärstort.
uppfattningVårstandardiseradeefterskall bestämmasersättning normer.som

ersättningstabellfinnas endastbörför närvarandedärför detär att ensom
psykiska skador.fysiska ochförvärkavseende sveda och är gemensamsom

fasta pålikheterbetydandeskadetypernafinns det mellanalltTrots att ta
lidanden och detorde deSålundagenerellautformadet gällernär att normer.

gällerlikvärdiga sig detiföljer med skadaobehag stort varevaraensom
påstågrund försåledes intefinnspsykisk skada. Detfysisk eller attatt

vidskadetypenuttalade vid den ängenerellt skullebesvären sett enameravara
i regelpsykisk skadavidlikhet besvärenEn även avtarandra. ärden attannan

Även något annorlundatidsperspektivet, kansuccessivt. nämnts, varasomom
reduceringskada,fysiskbeträffande ärpsykisk skadagällerdet ännär aven

psykiska skador.också vidnödvändigsåledesi takt med tidenersättningen
revideras,måsteemellertid tydligt dagensDet är ny-att om ennormer

psykiska skador.beträffandeocksåbedömning skall kunnaanserad göras
påså de sättkompletterasfrämstförst ochbör därför attNormerna samma-

vadanvisning ärfysiska skadorbeträffande att somansesomomgersom -
behandlingpsykiatriskformervilka olikaliksompsykisk skada,svår somav

förhöjd grundersätt-tillledamotiverad skallbehandlingenden måni är --
lidandepsykisktsvårt äruttrycktill klartkomma attLikaså börning. att

framsjälva läggafrånemellertidVi avstårmed svårjämställa attsmärta.
skada ellersvår psykiskhänföra tilltill anvisningar vadforslag är attsomom
irelevantabehandling kanpsykiatriskformervilka samman-varasomav

tillämpningen.praktiskai denutbildasanvisningar får i ställetSådanahanget.
anvisningarsådanaexpertis hurmedicinskfinns exempel frånbilaga 5I ett

utformas.skulle kunna
psykiskatill dehänsyninte baraockså motiveratdetVi avanser -
förlängafysiska skadornademed tankei viss mån attskadorna ävenutan -

oförändratskall medskadadetill svårtersättningvilkentid underden utges
eftersjunka förränintei fallmånad börGrundbeloppetgrundbelopp. vartper

oförändratmånadgrundbeloppLikaså bör detta lägremånader. varapersex
också i fallgällabör närDetmånader.förslagsvis följandeunder senaresex

grundbe-detslutligenbörskada. lfråga svårintedet är angesnormernaom
tvådegälla förettårsperiod bör närmasteeftermånad dennalopp somper
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åren. På så kan schablonensätt ledning bedömningenför i fallävenge av
längre akuttider. Detta angelägetär inte minst med hänsyn till att systemet
med maximal- nivåfalloch det gällernär skadestånd för lyte och enligtmen
vår mening bör seutmönstras avsnitt 5.2.4. Det leder i sin tilltur att
skadestånd for sveda och värk i de allvarligaste fallen får beräknas på samma

gäller försätt skador i övrigt och således inte, för närvarande,som som
fastställas till belopp med skadestånd för lyte ochett gemensamt men.

När det gäller utformning bör beaktas psykisk inteskadanormernas att
sällan förekommer den skadelidande för den skull blir sjukskriven.utan att
Det innebär det krav sjukskrivning dagens schablon bygger påatt som
knappast kan upprätthållas det gällernär denna skador. Också detta börtyp av
på lämpligt komma till isätt uttryck normerna.

Det finns skäl något ytterligare uppehålla sig kring det faktumatt att
dagens bygger på förutsättningen den skadelidande sjukskriven,ärnormer att
helt eller delvis. De belopp i schablonen således fall dennärsom anges avser
skadelidande helt sjukskriven; han ellerär honär endast delvis sjukskriven

skall beloppen reduceras. Normerna har viss kritikmött också i det avseendet.
Bl.a. har hävdats faster för vikt vid sjukskrivningen, liksomatt stornormerna

de inte någon ledning i fall det varkennär har förekommit vård elleratt ger
sjukskrivning avsnitt 3.2.4.2.se

Att ersättning för sveda och värk varierar beroende på sjukskrivningens
omfattninglängd och torde i flesta falldet de inte finnas något erinraatt mot.

Således rimligtmåste det två drabbas slagsanses om personer, som av samma
tillfrisknarskada olika fort i följdoch därav sjukskrivna olikaär länge,men

får olika ibelopp ersättning för sveda och värk. Det finns emellertid fall då
sjukskrivningstiden inte lämplig akuttidens varaktighet.är värdemätareen
Sålunda framgår iredan dag sjukskrivningstiden förlängsatt,av normerna om
uteslutande i avvaktan arbetsvårdande eller pensionering, för-åtgärder
längningstiden inte akut sjuktid vilken skadestånd utgår förunderanses som
sveda och värk. Man kan emellertid situationen,tänka sig den omvändaäven
dvs. den akuta sjuktiden fortgår sjukskrivningen Sålundasedan upphört.att
torde den skadelidandes vilja återgå i ibland väsentligarbeteatt vara av
betydelse för hur lång sjukskrivningstiden blir. Vad för slags denarbete
skadelidande har kan också in;spela med benbrott tordeetten person.
sannolikt kunna återgå i sitt arbete tidigare stillasittandehan har arbeteettom

ihan ställetän har rörligt och ansträngande arbete. I sådana fallettom mera
risken förär skadeståndets storlek påverkaskommerstor att att av om-

ständigheter inte direkt har med skadeföljdernas omfattning göra.attsom
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Är uppenbart besvärenlämplig ordning. detnaturligtvis inteDetta är atten
det för-återgått i arbete, börskadelidande harefter det denfortgår även att

skadelidande från fåhindrainte densjukskrivningen upphörthållandet attatt
medicinski övrigt fråndetid besvärenhela denskadeståndfor omsom varar,

sjukskrivning.motiveratsynpunkt hade
omfattningen dentill följdsjukskrivninglitet bör kravLika att avett

iSomskadeståndets storlek.inverkaranställningskadelidandes normerna
skadelidanderisk för Enteoretisk det.finns åtminstoneutformadedig är en

friskskriven så hannormalt blihalvtid tordeendast påanställd snartärsom
halvtid.frisk för arbetahan bedömsåtergå i arbete, dvs. närkan attnogvara

inte längreinnebära han ärskulle dettill sjukskrivningenenbartSett att
fortfarandehanoch värk,för sveda äventill skadeståndberättigad om

påvarit anställdhadeskadelidande i ställetOm denskadan.besväras av
enligtdärmedsjukskriven ochblivit halvtskulle hanheltid, normerna

fortsättningsvis, låtocksåsveda och värktill skadestånd förberättigad vara
påstorlek,risk skadeståndetsfinns såledesbelopp. Härned reducerat atten

beroende påvarierasjukskrivningen, kantillkopplinggrund normernasav
i båda fallenskadan ärbesvärenomfattninganställningens atttrots av

tillämpas på dettai praktiken sättsjukskrivningen inteAtt kravetdesamma.
sak.närvarandeför är en annan

lämpligtvi detframhållitstill vadMed hänsyn attvaraansernusom
påstyrkasuppgift skadan kan ävenkompletteras med annatattomnormerna

pensionärer,gäller bam ochi detliksom dagfall får närI sådanasitt. man,
sjuktiden.akutauppskattning den totalagöra aven

ersättning för svedabestämmandeledning foringenDagens avnormer ger
fysisk skada i formhandi förstaskador. Det gällervid obetydligavärkoch

falltillfällig Dessaliknande besväroch andrakortvarig natur.smärta avav
skadeföljderskillnad från detilldeutmärks normerna avseratt somav --

läkarundersökning.intemånga gångersjukskrivning ochföranlederinte ens
rimligen bli lägre denskadeföljder måste änför dessaErsättningen som

skönsmässigt.ersättningen heltpraxis bestämsIanger.normerna
någonvärk intesveda ochersättning föravseendegällandeAtt gernormer

brist. Enfall tyckasbedömningen i dessa kanledning förnärmare vara en
eftersamtliga fall bestämsersättningen ibörsträvan gemensammaattvara

i avseendedettasynpunkt torde behovetpraktiskprinciper. Från av normer
starktocksådifferentieringför ärsärskilt Utrymmetintedock stort. envara

i fråga.kan kommabeloppblygsammaeftersom det endast ärbegränsat som
medgenerellakaraktär,till skadornasmed hänsynDärtill kommer, att normer
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nödvändighet skulle sikteta närmast subtila omständigheter. Detta bör
möjligt undvikas. Det sagdaom leder fram till ersättning för svedaatt och

värk vid obetydliga skador också i fortsättningen bör bestämmas utan
tillämpning några differentierade schabloner.av

Sammanfattningsvis vi revideringanser att páen sättav normerna som nu
skisserats skulle ökat förutrymmege nyanserad bedömning framför allten av
de psykiska skadorna, samtidigt enhetlighet i bedömningen skullesom be-
främjas. Frågan det påkallatär revideraom att också med avseendenormerna

ersättningsnivån återkommer vi till i avsnitt 5.2.7.
Som inämnts avsnitt 3.2.4 har det ibland ifrågasätts begreppet svedaom

och värk lämpligär beteckning på ersättningsposten innefattar inteen som
bara fysiska störningstillstând också psykiskautan sådana. Sett enbart utifrån
språklig synpunkt även det finns skälanser att ställa sig tveksam tillatt
begreppet; uppenbart detär associationeratt främst till fysiskager skador.
Över huvud Åsvedaär och värktaget ålderdomligtett uttryck. andra sidan är
begreppet väl inarbetat. Motsvarande begrepp förekommer i flera andra
länder, också övervägandebeteckning psykiska besvär.som skäl talar där-
för for behåller begreppet.att I lagtexten bör dockman markeras sveda ochatt
värk inte bara fysiskt även psykisktavser lidandeutan övergåendeav natur.
Härigenom klargörs också sådant psykiskt lidandeatt är attsom anse som
personskada är slag den formän lidandeannatav kan uppkomma tillav som
följd kränkning den personliga integritetenav en se SOUav 1992:84 219.s.

5.2.4 Lyte och men

Vår bedömning: Skadestånd för stadigvarande bör liksom hittills be-men
utifrånstämmas den skadelidandes medicinska invaliditet och ålder vid tiden

för invaliditetens inträde. Den medicinska bedömningen bör göras med
utgångspunkt i förslag till invaliditetstabellett lagts fram år 1991.ny som
Det innebär bl.a. dagens ordning medatt särskild ersättning för s.k.
maximal- och nivâfall överges och utgångspunkten i stället bliratt att
samtliga skadetyper striktersätts efter invaliditetsgrad enligt ochen samma
ersättningstabell för stadigvarande Härutöver bör särskild ersättningmen.
i förekommande fall lämnas för lyte.

5.2.4.1 Allmänt

Skadeståndsposten lyte eller stadigvarande sikteannat på beståendetarmen
skadeföljder, dvs. sådana kvarstår efter det den skadelidandes tillståndsom att
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Enligt praxismening fastbehandling i egentlig upphört.blivit stationärt och
medicinskaskadelidandestill denersättningen i huvudsak med hänsynbestäms

för invaliditetens inträde.vid tideninvaliditet och ålder
mening ganskasig enligt vårhär låterstadigvarandeDet som avsesmen

medicinskinvaliditetsgradering grundad begreppetväl mätas genom en
ifunktionsnedsättning. Detfysisk och psykisk ärinvaliditet i betydelsen

olika kanslagfysiska och psykiska besvärfrågahuvudsak antasav somom
situationsocialaderaslika, oberoendeskadelidandei drabba desettstort av
lämpligfår deti övrigt. Mot den bakgrundenlivsbetingelseroch enanses vara

ersättningsbestämningschabloniseradhittills tillämpaordning somatt ensom
ochåldersgruppskadelidande inomlikabehandling allatillleder sammaav

såledesbörstadigvarandeinvaliditetsgrad. Skadestånd förmed mensamma
huvudsakligen medi fortsättningen bestämmasuppfattning ocksåvårenligt

vid tidpunkteninvaliditet och åldermedicinskaskadelidandestill denhänsyn
avsnitt l.skadetillfället seför

invaliditetstabellerMedicinska2

medicinskaför dentill grundi liggerdaginvaliditetstabellerDe som
intedärefteroch har1800-talettillkommit i slutetbedömningen har av
vidjusteratsde harförändring,genomgripandenågon ävengenomgått om

på detofullständiga, bl.a. sättethartillfällen. Tabellerna attflera ansetts vara
tillupphovskada kannutida besvär ochåtskilliga de symtom gesom enav

direktivenligt vårafrågainvaliditetsbedömningen. Enpåverkarinte som
samhällei dagens utgörinvaliditetstabellerdessadärför har ärövervägaatt om

framtida verkningarbedömningen skadasförlämplig utgångspunkt enaven
avsnitt 2.1.se

tabellverk torde knappaständamålsenligtframtidfor allAtt skapa varaett
nödvändigttorde detutvecklingenmedicinska göraminst denmöjligt. Inte

intetabellverkinsedda skäl kanlättrevideringar. Avåterkommandemed ett
skador ochslagsomfattar allameningen detfullständigt i denheller göras att

till dentjänaskall kunnatabellverketskadekombinationer. Förtänkta att
brettomfattardetangelägetför det dock ettledning det ärär attavsettsom

funktionsnedsätt-i månLikaså bör det, denskadetyper.spektrum somav
be-uttryck hur dentill närmarekommai latituder, klartningen anges

enhetlighetbefrämjaminst förviktigt inteDettadömningen skall är attgöras.
huranvisningartabellverketskäl bör äventillämpningen. Avi omgesamma

skador.i fallskallinvaliditetsgraderingen göras sammansattaav
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Ett krav måste kunna ställaannat tabellverksom ärman ett att
relationerna mellan olika skadetyper, vad gäller åsatt invaliditetsgrad, välär
avvägda. Härigenom befrämjas också möjligheterna till ersätt-en gemensam
ningstabell för samtliga eller i fall det flertalet skadetyper.vart stora
Självfallet det dock inte möjligtär nå fram till någon absolut sanningatt när
det gäller dessa relationer. Vilken inverkan olika skador har på funktionsför-
rnågan fråga lättär upphov till meningsskiljaktigheter. Det gälleren som ger
i synnerhet frågan inte bara medicinskär och kanskesom art utanav -
framför allt fråga hur människor i allmänhet uppfattar olikaen om-
skadetyper i detta avseende. En måste givetvissträvan tabellverket harattvara

bred samhällelig förankring.en
Sedan det tabellverk fastställts år 1981 kritik i olikamött avseendensom

se avsnitt 3.2.5.2, lade projektgrupp inom FSAB år 1991 fram förslagen ett
till invaliditetstabell Medicinsk invaliditet 1991. Enligt vår meningny
uppfyller detta förslag bättre 1981 årsän tabellverk de krav enligt vadsom

kan ställas på sådana tabeller underlag försagts den medicinskanyss som
bedömningen.

skillnadEn mellan 1991 års förslag och 1981 års tabellverk förslagetär att
omfattar betydligt fler skador. Det gäller framför allt skador neurologiskav
karaktär, vilka underrepresenterade iär dagens tabellverk. Denna skillnad
skulle dock kunna utjämnas detta tabellverk, ändras i övrigt,att utan attgenom
kompletteras i det avseendet.

Ett problem, inte går lösa lika lätt, 1981 årsannat tabellverkärattsom att
likheti med yrkesskadeförsäkringen utgår från grundtanken helatt- -

invaliditet föreligger vid förlust synförmågan på båda Skadorögonen.av som
år ödeläggande så för funktionsförmåganän alltså inte möjligaärmera att
gradera inom för dagens tabellverk får i enligtstället reglerasutanramen
speciella ersättningsnonner se avsnitt 3.2.5.3. Förslaget till invaliditetsta-ny
bell har i detta avseende, vi det, logisk och ändamålsenligsom ser en mera
uppbyggnad. Sålunda bygger detta tabellverk grundtanken samtligaatt
tillstånd kan graderas från 0-100 varvid 0 innebär heltprocent, procent ett
oskadat funktionsspektrum och 100 innebär förlust all kroppsligprocent av
och psykisk funktion. Detta har möjliggjorts i tabellverketattgenom man
beaktat inte bara förlorad funktionsförmåga också kvarvarande sådan.utan

När det gäller värdera olika skador eller skadetyper med tillhänsynatt
deras svårhetsgrad det tidigare framhållits inteär möjligt nå fram tillattsom
någon absolut sanning i den meningen viss rangordning inbördesoch deatt en
relationer sådan innebär skulle den enda riktiga lösningen. Ytterstsom en vara
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dagensintehindrar likvälDetsubjektiva värderingar.fråga attdetär om
vi det,med vissa,behäftatavseende måstetabellverk i detta sersomanses

i denochersättning för lyteSålunda bestämsbrister.grundläggande men
medicinskai 1981 årsrelationefter denskaderegleringen intepraktiska som

mellan å30invaliditetsgradervidinvaliditetstabell råder över procent ena
ställetneurologiska skador. Isidanskador och å andraOrtopediskasidan anses
oftastinvaliditetsgradhögreviss sådanneurologisk skada med meraenen

skadaortopediskersättningsvärddärmed änochfunktionsnedsättande enmera
skildautvecklatstill dethar lettinvaliditetsgrad. Dettamed attsamma

intemening dettaEnligt vårskador. ärolika slagsför dessaersättningstabeller
upphovlättersättningstabellerskildadärförordning, bl.a.lyckadnågon att ger

vidersättningenbestämmagäller sammansattadettill svårigheter när att
finnsi dagiskillnadden synsättNaturligareolika slag. ärskador att somav

bestämmandevidredantill uttryckskadekategorier kommerbådapå dessa av
1991 års förslag,övergår tillmöjligtocksåblirinvaliditetsgrad. Detta om man

till dei förhållandevärderatsdär harskadornaneurologiskadeeftersom upp
Ortopediska.

deförändring äveninvaliditetstabell innebärtillFörslaget avenny
förändringar-vad månskadeföljder. Ivissa andramellanrelationernainbördes

svårligen kanunderbyggda någotväl är takandelari alla somansesna
dekritik från någravissavseendeti dettill. Förslaget mötteställning av

kritik riktadesremiss. Densändes motvilka dettillinstanser ut som
kritiskadeluttalad. En desärskiltdock intepunktpå dennaförslaget avvar

version förslagetrevideraditillgodosettsövrigtförSynpunkterna har aven
därefter utarbetat.harförslagetframvilken lagtprojektgruppdensom

in-hurföranvisningarbegränsadetabellverk endast1981 årsI ges
Förinvaliditeter.i fallvaliditetsbedömningen bör göras sammansatta meraav
Förslagetalls.anvisningaringahuvudinvaliditeter överkomplexa tagetges
avseendetabellverk i dettadagensskiljer sig från äveninvaliditetstabelltill ny

kumulativprincipenanvisarförebildutländskefterdet omattgenom --
avseddPrincipen3.2.5.2. äravsnitt attsammanvägning seprocentuell

invaliditeter.bedömagällerflesta fall deti de sammansattatillämpas när att
kritiseratsdetoomstritt. Sålunda harintevisserligendeli dennaFörslaget är

falli flertaletpraktiken ochtillämpa ibli svårtskulledetbl.a. för attatt
Likasåverkligheten.inteinvaliditetiresultera motsvararsammantagen somen
gårdetintryckprincipen attföreslagnaden atthar hävdats avgeratt

verket kansjälvaimillimeterrättvisa medan dennågon formåstadkomma av
skadelidande.resultat för deorättvisatillleda
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Den kritik riktats kumulationsprincipen det,motsom ger, som ser
uttryck förnärmast den skadelidandes ställning skulle kommaatten oro att

väsentligt försämras principen generell räckvidd. Enligt vårom gavs en mera
mening finns det dock knappast någon grund för sådana farhågor. En över-
gång till invaliditetstabell får naturligtvis inte innebära ersättningenen ny att
for vissa skador eller skadekombinationer kraftigtsänks i förhållande till vad

igäller dag, såvida intedet sakligt motiverat fränär medicinsk synpunkt.som
Detta emellertidär problem ersättningstabellensnärmast rörett som ut-
formning. Den frågan återkommer till i avsnitt 5.2.4.3.

Den föreslagna kumulationsprincipen inte tänkt tillämpas iär allaatt
situationer invaliditeter. I förslaget har redovisats tvâ exempelsammansattaav
på situationer då inteden skall tillämpas: dels existerande invaliditetnär en
förstärks tillkommande, dels tillkommande skadanär så sägaav en atten
drunknar i redan existerande. Förslaget har kritik i denna del;mött ävenen
sålunda har efterlysts analys de förhållanden bör leda tillen av attsom

intemetoden Enligtanvänds. vår mening hade givetvisdet varit önskvärt om
uttömmande och precist kunnat i vilka fall principen leder tillman mera ange

missvisande resultat och därför inte bör tillämpas. Att slå fast detta gångett en
för alla torde dock knappast praktiskt möjligt. Frågan får i stället lösasvara
i den praktiska tillämpningen.

Den kritik sålunda riktats den föreslagna kumulationsprincipenmotsom
hindrar inte enligt vårdet mening finns anledning denna principatt anta att
kan bli viktigt bidrag i strävandena nå ökad enhetlighet vid bedömningenett att

invaliditeter. Det finns också exempel kumulations-sammansattaav att en
princip detta slag redan har tillämpats i rättspraxis se NJA 1992 642,av s.
där Högsta domstolen godtog hovrättens uppfattning försäkringsmedi-att en
cinsk bedömning innebär inte endast enkel addering delkomponenternasen av
tabellmässiga procenttal sammanvägning med hänsyn till extremitetensutan en
totala funktionsnedsättning.

Man visserligenkan inte bortse från 1981 års tabellverk har tillämpatsatt
lång tidunder och enligt mångas mening har fungerat väl. Med hänsyn till vad
förut anförts det dock vår uppfattning 1991är års förslag,som att som

tabellverk betraktat, föredra framförär dagens det gäller graderanäratt att
funktionsnedsättningens omfattning. Detta tabellverk därmed också bättreär

ligga till grundägnat för bedömningen ersättningen för stadigvarandeatt av
Detta uppfattningär torde förhärskande inom för-men. en som numera vara

säkringsbranschen. Sålunda har Sveriges Försäkringsförbund vid överlägg-
ningar med vår kommitté uttryck för åsikten övergång till förslagetgett att en
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utformagårförutsättning detönskvärd, underinvaliditetstabell atttill är attny
ersättningshän-iställningskadelidandesdeinnebärersättningstabeller attsom

försämras.inte allmäntseende

Ersärtningstabeller2.4.3

gjortsharinvaliditetstabelltillförslag1991 årsutarbetandetVid nyav
vilket bl.a. harrelationer,inbördesolika skadorsövervägandeningående om

tilli förhållandevärderatsneurologiska skadornai detagit uttrycksig uppatt
övrigtiförslaget ärvilketpåoch detarbetet sättGenom detortopedskadorna.

förutsättningar förgrundläggandedet, skapatsbedömerhar,uppbyggt som
ersättnings-ochefterskall kunna ersättasskadetypersamtliga sammaenatt

under-dendärförframför alltutveckling bör välkomnas attsådantabell. En
ökadtillbidrardärmedochskadorvidskaderegleringen enlättar sammansatta
vissainledningsvis mötadetVisserligen kanbedömningen.ienhetlighet

utgångspunkt börEnfulltförändringsådangenomföra ut.svårigheter att en
ersättningavseendetabellfinnas endastskallframtidenidetlikväl enattvara

samtliga skadetyper.förstadigvarande ärför gemensamsommen
invaliditets-strikt eftersamtliga skadetyper ersättsbörEn strävan attvara

sakkurmigläkareför defråganaturligtvisdethand soml första ärgrad. en
gradvilkenbestämmafalletenskildai detanlitarförsäkringsbolagen avatt

emellertidberör ävenFråganviss skada.följer medinvaliditet ensom
ersättningenhuravgördessadet storeftersomdomstolarna, är ytterstsom

dengrundvaloförhindradegivetvisdärvid attDomstolarna avbli. ärskall
sakkunnig-denbedömning ändärföreligger görautredning somannanensom

värderasskadan börfinnaenskilt fallidomstolgjort. Skulle attläkaren etten
skadan ärallvarlig denfast hur attdomstolen slåarmorlunda, bör anserpass

1992NJAjfrinvaliditetgradutifrån dennaskadeståndetberäknaoch av

642.s.
särskilt hårtskadelidandedenskada drabbardetIbland förekommer att en

bedömaskanvadgår utöveroch besvärlidande varaförorsakaroch somsom
skall beaktasomständighetdettafall tordeflestaI denormalt. somvara en

uttrycktilldå kommerochbedömningen genommedicinskavid denredan som
medpåkallatdetfall kanandrainvaliditet. I meragrad enförhöjd varaaven

bedömningsådanmåndenbedömning. Iindividuellrenodlatochfristående en
följervadersättning utövertillerkännasskadelidande bör somtill denleder att

för deninomdettabör görasstadigvarande er-för ramentabellen menav
följande sei detvi föreslårolägenhetersärskildaavseendesättningspost som
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avsnitt 5.2.5. Vad hindrar således inte ersättningen försagtssom nu att
stadigvarande bestäms strikt efter graden invaliditet.men av

Som tidigare framhållits bör tabell avseende ersättning för stadigvaran-en
de sådan utformning inte del skadeföljder med lägremen att ersättsges en en
belopp gäller iän dag. Detta kräver frånsett ersättningsnivånsom att natur--
ligtvis efter det faktum varje invaliditetsgrad i 1991 års förslag tillanpassas att

invaliditetstabell invaliditetsgrad i1,45 198l årsny motsvaras av en om
tabellverk hänsyn till den återhållande effektatt kumula-tarman som-
tionsprincipen har vid invaliditetsbestämningen. Denna effekt tilltar i takt med
skadomas svårhetsgrad och således särskiltår uttalad i de högre invaliditets-
skikten. För undvika ersättningen i vissa fall blir lägre i dag detatt änatt är
därför nödvändigt i ersättningstabell motverka denna effekt. Sålundaatt en ny
måste ersättningen invaliditetsgrad stiga med ökad invaliditet, såper att
ersättningen grad blir vid 99 invaliditet.störst Det innebärprocentper att
ersättningstabellen måste kraftigt progressiv.göras En sådan utformning av
ersättningstabellen också välstämmer med vår uppfattning iöverens övrigt,
nämligen höjning ersättningsnivån bör inriktas på de allvarligasteatt en av
skadorna.

En fråga i sammanhanget fordrar särskilda överväganden hurärsom man
skall behandla total synförlust. Som framgått i avsnitt 3.2.5.4 dettaär en
skadetyp lång tid intagitunder särställning i svensk skadeståndsrätt.som en
Förklaringen till detta går tillbaka till den tid då invaliditeten låg till vidgrund
bestämmande ersättning för ekonomiskäven skada i form inkomstför-av av
lust. Enligt den tidigare yrkesskadeförsäkringen ansågs den hade förloratsom

på båda heltögonen arbetsoförmögen och därför berättigad tillsynen vara
maximal ersättning för ekonomisk skada. Detta kom prägla ocksåsynsätt att
1981 års tabellverk, bygger utgångspunkten 100 invaliditetattsom procent
föreligger vid total synförlust finnsdet skadetyper för funktions-trots att som
fonnågan ödeläggandeär så. Sedan några decennier tillbakaän har totalmera
synförlust kommit särbehandlas också i ersättningshänseendeatt attgenom en
sådan förlust har jämställts med de allra svåraste skadorna, såsom tetraplegi
dvs. förlamning såväl ben. Sålunda total synförlust iersättsav armar som
dag maximalfall, vilket 650 000 kr inberäknatett stortsom motsvarar
ersättning för sveda och värk avsnitt 3.2.5.3.se

I 1991 års förslag till invaliditetstabell total synförlust åsatt in-ärny en
validitetsgrad 68 vilket 100 enligt 1981 årsprocent motsvararom procent-
tabellverk; någon omvärdering skadetypen från medicinsk synpunkt detärav
således inte fråga medan exempelvis tetraplegi åsatts invaliditets-harom en-
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invaliditetsgrad,strikt efterersättningen beräknasOm99grad procent.av
framtidenisynförlusttotalersättningen förnödvändighetmedmedför detta att

mening i ochenligt vårfinnsdettatetraplegi. Motförbetydligt lägreblir än
iAnsvarsnämnden detuppfattningvi delar denerinra;sig ingetför somatt

Relativa sänk-3.2.5.4.avsnittuttryck se1986åravseendet redan gett
Där-skadetyper.för andraföljdenbli ävenslag kommerdettaningar attav

stadigvarandeförersättningentill tankenvi tveksammaställer attemot oss
stridaskulletal. Detabsolutaisänkas motsynförlustvid total ävenskullemen

1991 årstillövergångnämligenredovisat,tidigareuppfattning attden en
belopplägremed avsevärtskadordel ersättsinnebärainte börförslag att en

närvarande.förän utgessom
förersättningenersättningstabell såutformarsidanandra attOm å enman

ellerskadorandraautomatisktoförändrad, kommerblirsynförlusttotal
motsvarandemedinvaliditet ersättas68skadekombinationer med attprocent
ersättningenhöjningavsevärdfall innebärai flestaskulleDettabelopp. aven

minstintedettaskullenärvarande. Dessutomgäller förvadmedjämfört som -
höjsersättningennödvändigtdettröskeleffekterna göra attlindraför att -

skulleinvaliditetsskikten. Detlägrei deskadorför närmastväsentligt även-
Somskadorna.svårasteallraersättning för dehögreställa kravockså än

förslagtillstyrkainte kunnaavsnitt 5.2.7 etttill iåterkommervi ossanser
redandärför,Alternativet ärförändringar.betydandesåinnebär somsom

särbehandling.formnågonantytts, av
åt-samtliga skadetypermening bör det strävanvår attEnligt vara en

intedärförViinvaliditetsgrad.efterstriktsikt skallminstone ersättas anser
skiljs frånsynförlusttotallösning permanenttillfredsställandedet attäratt en

fall såiersättningsnivån dessaLämpligareövrigt. äriersättningssystemet att
dentill dessoförändradförblirnivå och attpå dagensfrysessägaatt

tillnåttinvaliditet har motsvaran-vid 68ersättningentabellanska procents upp
föravdragmed000 kr650därvid relevant ärärbeloppDetde belopp. som

dvs.000 kr80i detoch värk närmastesvedabelöpakanvad -ansessom -
Hursärlösning.tillfälligsåledesinnebärFörslaget570 000 kr.fulltinte en
be-synförlust kantotalförersättningeninnankommertid detlång att ta

olika faktorer,beroendefallblir i sådantövriga skadorför avstämmas som
bli depemiingvärdeförsämring kan närmastei fall huroch såbl.a. stor enom

åren.
tillförslagårstill 1991övergångvidaktualiserasfrågaEn ensomannan

särbehandlafortsättningsvisanledningfinnsdetinvaliditetstabell attär omny
ställningkunnaFör3.2.5.5.avsnitt tase attskadetypernasärskildade s.k.
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till frågadenna det givetvis värde känna till vilka motiv liggerär attav som
bakom dagens ordning. Någon entydig förklaring ienkel och det avseendet går
dock knappast finna. Skälen till vissa iskador dag särbehandlas tordeatt att

flera sannoliktoch variera beroende på skadetyp.vara
några fallI bidragande faktor varit inteha skadetypen funnitsattsynes en

i invaliditetstabellen uttrycklig in-och det alltså har saknatsupptagen att en
validitetsgrad beräkna ersättningen efter. Detta torde gälla bl.a. skadoratt

funktionen,den sexuella liksom tidigare mjälte.också förlust Enav annan,
sannoliktoch allmångiltig förklaring, skadetyperna helt enkelt harär attmera

bedömts förenade med allvarligare konsekvenser återspeglatsänvara som av
invaliditetsgraden därföroch har motivera ersättninghögre änansetts en som
följer strikt tillämpning ensidigdenna. När det gäller ellert.ex.av en av syn-

liksomhörselförlust, förlust mjälten njure,eller torde ha beaktats attav en
dessa förenade framtida risker vilkaskador med olika slag, riskerär omav -
de bestående skall kompenseras inom för menersättningenär trots attramen-

Äveninte vid invaliditetsbestämrtingen.de beaktas andra skäl har ibland

såsom det fråga substans- eller sinnesförlust. Detärantytts, att om senare
vid på vidgäller framför allt dövhet båda förlust smak-öronen även avmen

eller luktsinne. Också sådan omständighet för vissadet skadetyperatten som
lämpligast ersättningenbestämma i belopp för allt kan givetvisansetts att ett

in. tidigare framhållitsha spelat Som omfattar nämligen beloppen inte bara

ersättning iför stadigvarande del fall ersättning for lyteävenutan samtmen en
olägenheter i övrigt.

till invaliditetstabell samtliga iFörslaget de skador dagupptarny som
s.k. särskilda skadetyper. Tabellverket också så utformat detersätts är attsom

vidtjäna till ledning bedömningen inteskall kunna skadoräven ut-somav
tryckligen finns angivna bakgrunden tyckas förut-där. Det denkan attmot
sättningarna invaliditets-goda för övergång till de föreslagnavidär att man en
tabellema skall kunna strikt efter invaliditetsgrad ochsamtliga skadorersätta

undvika tidigaresåledes de s.k. särskilda skadetyperna. Som nämnts ärt.ex.
emellertid intedetta bara fråga medicinska invaliditetstabellenhur denen om

utformad, också bakgrundresultatet förändring måsteär utan motav sesen
ersättningssystem. ordning innebäradagens Sett isolerat skulle sådanav en

ersättningsänkt för flera de särskilda skadetyperna.av
1981Når det gäller vilka övergång från årsbedöma konsekvenseratt en

särskilda måstetabellverk till 1991 års förslag får för de s.k. skadetyperna

skadeföljder,till föreslår vidock våra forslag i dess helhet. Sålunda attman se
i till sindag inom för olägenheter i övrigtersätts natursomsom ramen men
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mindre lika, iellerskadelidandealladrabbade kansådanaär att antas mer
särskildaPostenstadigvarandetillhänförasframtiden skall posten men.

sikte endast påavsnitt 5.2.5till ivi återkommerolägenheter skall tasom
Praktiskt löses dettaskadelidande.betydelse för densärskildskadefoljder av

höjsstadigvarandeersättningen förtabellariskadenenklast menattgenom
ireducerasolägenhetsersättningensamtidigtmed visst belopp,generellt som

sådan för-tordeskadelidandeflertaletdetmån. Förmotsvarande stora en
totalakonsekvenser; denersättningsmässiganågrai sig inte fåändring er-

kansärskilda skadetypernas.k.vissa deFörsättningen blir densamma. av
flertaletersättningen, eftersomhöjandeverkaförändringen dock komma att

måni övrigt. I denför olägenhetertill ersättningberättigari intedem dagav
vidkompensation förmeningenligt vårfår det attså blir fallet manses som en

särskiltinvaliditetstabell inte längretill1991 års förslagtillövergång nyen
Densärbehandlats.demotiverathittillsförhållandendebeaktar attsom
skallersättningenpåförslag hartill dettaövergångreducerande verkan som en

innebär.i övrigtförändringarnaeffektdensåledes vägas motsattamot som
ochutformasersättningstabellenhuri sista handblir berorVilket resultatet

ersättningspostenöverförs frånbeloppdetsärskilt storlekendå somav
stadigvarandeersättningspostentillolägenheter men.

godafinnsdetbedömerredovisatståndpunkter attUtifrån de som nu
kansamtliga skadetyperersättningstabell såutformaförutsättningar attatt en

medövergångsperiod dockunderinvaliditetsgradefterstriktersättas en-
någotställning sättskadelidandesdesynforlusttotalforundantag utan att-

dockersättningsnivånfråganframhållitstidigareSom ärriskeras. avom
åter-fråganutformning. Denersättningstabellensförbetydelsegrundläggande

avsnitt 5.2.7.vi till ikommer
vidtillämpasdetagit sikte påharVad somnormersagtssom nu

ersättning förgällerNär detbeståendeersättning förbestämmande men.av
delvis andra3.2.5.63.2.5.3 ochavnsittianvänds normer.lyte nämntssom

vilkenamputationsskador,förersättningstabellsärskild ut-finnsSålunda en
utseendemässigapåslag förinrymmerbeståendeersättning för ettöver men

ochersättningstabell försärskild ärrfinns2.2. Härutöverbilagaföljder se en
Trafikska-fastställdes2.3. Dennabilagautseendemässiga skador seandra av
försöksvistillämpatsefter hajanuari 1995den ldenämnden så attsent som

tvâ år.under
harstorleklytesersättningensbestämmandeprinciper fördeMot somav

ingetmeningenligt vårfinnsersättningstabeller attikommit till uttryck dessa
finns såledesrevidera demanledningNågonerinra. att
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5.2.5 Särskilda olägenheter

Vårt förslag: Sådana olägenheter i övrigt vid lägre invaliditetsgradersom
i praktiken med belopp förersätts de flesta skadelidande hänförs tillsamma
skadeståndsposten lyte och vilken till följd härav höjs medpostmen,
motsvarande belopp. Olägenheter särskild betydelse för skadelidandeav en

under den skadestándsposten särskildaersätts olägenheter efternya en
individuell bedömning. Det gäller sådan olägenhet förlustäven en som av
fritiden, denna olägenhet har särskilt ingripande verkningar för deom
skadelidande.

En grundtanke med 1975 års personskadereform ekonomiska ochattvar
ideella skadeföljder skulle hållas isär. Kostnader inkomstförlustoch skulle

under skilda med belopp svarade den verkliga för-ersättas poster motsom
lusten, medan skadeföljder ideell skulle schablon-ersättasrent naturav mera
mässigt för sjuktidenden akuta under sveda och värk för tidenposten samt
därefter under lyte Vissaoch skadeföljder blandad ekonomiskposten men. av
och ideell karaktär emellertid.kvarstod Det gällde bl.a. besvär och andra

iolägenheter arbetslivet risk för ekonomiska vilkaförluster,smärresamt
skadeföljder i tidigare praxis hade inom ekonomiskaför denersatts ramen
invaliditetsersättningen i form s.k. besvärslivräntor, anpassningslivräntorav
och risklivräntor. Dessa skadeföljder, i 5 kap. § första 3 skade-1 stycketsom
ståndslagen betecknas olägenheter i övrigt, ikom den praktiska tillämpningen

bilda skadeståndspost.att en egen
Till olägenheter i övrigt hänförs enligt tillförarbetena 1975 årsposten per-

sonskaderegler se avsnitt 3.2.6.1 sådana ofta svårbedömbara faktorer som
allmänna besvär iskadan arbetet, den ökade anspänning krävs denav som av
skadelidande för uppnå visst arbetsresultat den risk kan finnasatt ett samt som

iför framtiden drabbas inkomstförluster tillfällig ellersmärreatt av av
extraordinär karaktär. En ytterligare skadeföljder i vissgrupp av som
utsträckning kan inkluderas i denna ersättningspost förhöjda levnadskost-är

nader kan uppkomma i framtiden på grund skadan. I den praktiskasom av
tillämpningen har anspänning i ihushållsarbete och andra olägenheteräven
den dagliga livsföringen i övrigt avsnitt 3.6.2.1olägenheter seersatts som

3.6.2.2.och
Även avsikten med 1975 års reform fast mellandra gränsattom var en

olika skadeståndsposter, framför allt mellan sådana ekonomisk och sådanaav
ideell har reformen skapat problem det gäller mellannär gränsennatur,av nya
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föravsnitt 3.6.2.3. Det råderi övrigt och andra seolägenheter posterposten
riskenskall dras ochosäkerhet hur dennanärvarande närmare,gränsstor om

samtidigt fleraskadeföljd underoch ärför ersätts posteratt sammaen
till tillämpnings-i övrigt har upphovPosten olägenheteruppenbar. även gett

utredas i detingående olägenheterna skallslag, hurproblem t.ex.annatav
Även denvilket belopp de skallsärskilda fallet och med ersättas. er-om

skadeföljderför dessaTrañkskadenämnden har utarbetatsåttningsmodell som
något skingra dennaavsnitt 3.6.2.2 har kunnatABC-modellen;den s.k. se

tillämpningenskadereglering,bidra till enhetligosäkerhet och därmed ären
problemfri.långt ifrånskadeståndspostdennaav

varit omdis-i övrigtolägenheterjuridiska litteraturen harI den posten
den skulle kunnatill. En kritiker haralltsedan den kom delkuterad menat att

1993, 436; jfr Ekstedt,Roos,några olägenheter seavskaffas utan större s.
i syfteolika ändringarföreslagit göra1977, 78 ff.. Andra har att postens.

1984,och Nordenson,i SvJT 1983 112Petterssonanvändbar se s.mera
synpunkter påkritiskauttryck allmäntYtterligare några har404 ff.. getts.

ii praktiken Höglundtillämpats seskadeståndspostframför allt hur denna
2981985, f..1984 71 och Hellner,NFT s.s.

nordisktill intresseti avsnitt 5.1 skulle det med hänsynSom nämnts av
tilli övrigt kunde begränsasolägenheterrättslikhet fördel postenomvara en

Även talar förinternationella hänsynmöjligt. andraskadeföljderså få som
övrigaersättningsnivån i Sverige ochjämförelse mellanBla. skulledetta. en

tillpersonskadaskada vidskadestånd för ideellländer underlättas, om
värktraditionella sveda ochunder deövervägande delen samtposternages

ochlyte men.
iolägenheterskadestånd förpraktiska skaderegleringen lämnasI den

invaliditetsgradtill skadelidande medbeloppövrigt ofta med sammasamma
ochlytesveda och värkjämförelse med15 I samtposternaprocent.t.o.m.upp

under 10invaliditetsgraderVidersättningen påfallande hög. procentärmen
invaliditetsgradtill tillämpligregelmässigt med hänsynersättningenbestäms

i de25-årigersättningen till000000 till 55 kr, medanfrån 3 personenca
till10 ochinvaliditetsgrad80 00 viduppgår till krflesta fall procentavca en

3.2.6.2. Vidavsnittinvaliditetsgrad 15 sevid90 000 kr procentavenca
tillanknytning deninte skönjakaninvaliditetsgraderhögre sammaman

beroendeersättningarnavarierarinvaliditetsgraden, härtillämpliga utan mera
särskilda fallet.iomständigheterna det

skadestånds-diffusasig någoti förförvånande den ochDet knappastär att
iresulterattillämpningen hari praktiskai övrigt denolägenheter enposten
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schablonmässig ersättning vid lägre invaliditetsgrader. I dessa fall deärmera
skadefoljder under denna det slaget de drabbar alla medersätts post attsom av

invaliditetsgrad i lika. Vi visserligenhar i avsnitt 5.1stort settsamma
redovisat generellt undantag från ersättning i form något slagsatt ett av
självrisk vid mindre allvarliga skador principiellt viktigt frånutgör ett avsteg

skadeståndsrättsligagällande grundsatser. finns inte anledning tillMen det att
varje fingraderapris sådana skador ingåendeoch, efter kanske och därmeden

utredning,kostnadskrävande bestämma olika belopp i dessa fall.

Av de skäl förordar standardbelopp fördeangetts attsom nu som
närvarande brukar betalas för olägenheter i övrigt vid invaliditetsgraderut upp

i fortsättningen15 fär ingå i ersättningen för lyte ocht.o.m. procent men.
ersättning tillDenna bör alltså höjas med motsvarande belopp, dvs. upp

000 hindrar inte ersättning följer90 kr. Det högre den tabellenänatt som av
ersättning för förhöjningför lyte och med denna kan detmen ges, om av- -

utredningen i skadeärendet framgår skadelidande särskildaden på grundatt av
förhållanden måste ha tillfogats olägenheter klart överstiger vadanses som

tabellariskt ersättningen. Sådankompenseras den bestämda sär-genomsom
ersättning ersättningspost, lämpligenskild bör lämnas under kanen ny som

kallas särskilda olägenheter

skadelidande invaliditetsgrad för-För med 15 kanöver procenten
invaliditetsgrader. Invaliditets-hållandena skifta betydligt vid lägreänmer

inte i till för schablonmässigtgraden kan därför dessa fall läggas grund en
ersättning medföra. l stället fårbestämd för de olägenheter skadan kansom

i varje enskilt fall bedöma i mån olägenheter bör kompenserasvad dessaman
ersättning 90 000 för 25-årigsärskild det belopp krutöveren engenom

ienligt anförda vid invaliditetsgrader ingådet skall dessaperson som nyss
ioch särskild ersättning bör fort-skadeståndsposten lyte Också sådanmen.

särskildasättningen under den olägenheter.postenges nya
iframför i arbetet bestårVad gäller allt sådana olägenhetersagts somnu

anspänning visst arbetsresultat.allmänna besvär och ökad för uppnåatt ett
nämligen olika olika måttSamma skada kan medföra besvär ochtyp avav

Vid differentie-anspänning arbetsuppgifterna i varje särskilt fall.beroende

tillersättningen för särskilda dennaringen olägenheter med hänsyn om-av
gradering olägenheternaständighet utgångspunkt kunna den avsynes varaen

Trafikskadenämnden utarbetadei nivåerna III och IV har gjorts i densom av
ABC-modellen avsnitt 3.6.2.2.se

skadansinte variera lika det gällerFörhållandena torde mycket när
anspänning i hus-skadelidandes fritid, i formkonsekvenser den t.ex. av
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i dagliga livsföringen. Visserligenhållsarbete och andra olägenheter den utgör
skadelidandes invaliditetsgrad inte här någon rättvisandeden heller mätare av

olika fritidendessa olägenheter. Tvärtom förmågan utföra sysslor påavtar att
i förallvarligare skadan stället uppkommer ökat behov kostnaderär; ett av

Å sidananlita hjälp för kan de sysslor dendessa sysslor. andraatt som
måttskadelidande sin svåra skada fortsätter utföra kräva störreatt etttrots av

likaanspänningen fritiden blir därmed oftaanspänning. Den sammanlagda
skaderegleringeninvaliditetsgrad. praktiska detskadans I den äroavsettstor

anspänning överstiger det beloppovanligt ersättningen for dennaockså att som
Någon gång kanskadelidande med invaliditetsgrad 15till procent.en avges

sigspeciella ersättning befogad.förhållandena dock så högreatt tervara en
särskilda olägenheter.i fortsättningen underDen bör i så fall postenges

rättsfallet NJA 1992särskild fråga, aktualiseratsEn har genomsom
möjligheter olika fritids-minskade642, hur förlust eller utövaär attavs.

skadeföljderTraditionellt sådana kom-sysselsättningar bör ersättas. anses
ersättningen för lyte ochschablonmässigt bestämdapenserade dengenom

individuellt så obestämdi fall svårt värderaDet också de flestaär att enmen.
iinte heller komma frågaskadeföljd fråga Det bördet här är att manom.som
vidaresinsemellan. Det bör beaktasolika fritidsintressengraderar värdet av

skadelidan-skifta olika i livet och denintressen kan under skedendessa attatt
fritids- hobbyverksamhet kanmöjligheten viss ellerdes förlust utövaatt enav

sinfritidsintresse kanske kan odlahankompenseras trotsett annat somgenom
förlusteni nämnda rättsfallet kanHögsta domstolen har uttalat detskada. Som

omständighet medförsådan särskildemellertid i vissa fall utgöra attsomen
Vibör kunnafrån schablonersättningen för lyte ochavvikelse göras.menen

skadelidandesingrepp i denfall förlusten innebärtänker då på där avsevärtett
fortsättningenlivskvalitet bör i kunnalivsforing. så förlustEn betydande av en

särskilda olägenheter.underersättas posten
förhöjdaersättning förinteUnder denna skadestándspost bör däremot ges

ekonomiska förlusterinkomstförluster. Sådanalevnadskostnader eller smärre
kostnaderalltsåde där de hör hemma,bör underersättas poster som

irisk för förluster detta slagrespektive inkomstförlust. Detsamma gäller av
iå andra sidantill belopp. Skulle detden mån de kan uppskattas bestämtett

inkomstför-skadelidande kostnader ellervisa sig drabbatsefterhand denatt av
skadeståndet bestämdes,inte förutsesi utsträckning kunnatluster närsomen

imed vad har förordati enlighetersättningsfrågan kunnabör omprövas
den nuvarandeliksom med stödavsnitt 5.6.2 beträffande kostnader, av

inkomstförlust. ldet gälleri 5 § skadeståndslagenbestämmelsen 5 kap. när
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övrigt enligtdet vår mening inte möjligt differentieraär dessa förlustriskeratt
på sådant särskild ersättning försätt dem befogad.äratt en

Sammanfattningsvis förordar den ersättning för närvarandeatt av som
för olägenheter i övrigt belopp på till 90 000 förs tillkr överutges ett upp

ersättningen för lyte och skulle samtidigt tillDet underlätta övergångmen. en
de invaliditetstabeller vi förordat i avsnitt 5.2.4.2;har nämntsnya som som
i avsnitt 5.2.4.3 höjning den nuvarande ersättningsnivån vidär lyte ochen av

förutsättning för inte de tabellerna vid vissa särskildaskallattmen en nya
skadetyper lägre ersättning den för inärvarandeän utges motsva-ge en som

fall.rande

Det bör anmärkas också skadelidande saknar arbete kommer fåatt attsom
höjning ersättningendel denna for lyte och intede drabbastrots attav av men,

anspänning inågon sådan arbetet höjda ersättningdenna avseddär attav som
kompensera. I deras fall kan ersättningen emellertid kompensationses som en
för anspänningderas den motsvarande tid inte arbetstid för dem.utgörsom

inte bliDe kan alltså överkompenserade förordade höjningendensågas genom
ersättningen för lyte ochav men.

5.2.6 Skadestånd för ideell skada till skadelidande ärsom
medvetslösa eller har sänkt medvetandegrad

Vår bedömning: ideellSkadestånd för fastställas tillskada bör hänsynutan
skadelidande varaktigtden medvetslös eller har sänkt med-ärom

undantagsfallvetandegrad. l de där finns anledningdet denattatt anta
skadelidande till följd skadan fått sin livslängd förkortad böravsevärtav

-i överensstämmelseskadeståndet dock med praxis tillämpas inomden som
försäkringsbranschen livränta.kunna fastställas utgåatt som-

iSom framgått avsnitt 3.2.8 och i vad mån skadestånd för ideellhar frågan om
skada bör utgå i varaktigt eller med-fall den skadelidandenär är temporärt

intimt syfte. Sverigevetslös förknippad skadeståndets Imedansetts synen
huvudsakliga syftet denoch de flesta andra länder det gottgöraattvaraanses

skadelidande fysiskt lidande obehag i denför och psykiskt eller annat
tillfällepersonliga livsforingen. skadeståndet fåDen skadelidande skall genom

till rekreation inte varit möjlig;eller förströelse skulle haannan som annars
i görlig månavsikten fort sig därigenom skallde besvär skadan triedär att som

inteneutraliseras till kompenseraeller lindras. Skadeståndet syftar således att
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olikanegativa upplevelser slag denvilka verkningar helst utan av somsom
följdskadelidande drabbas till skadan.av av

följdriktigt skadestånd för ideelldetMot denna bakgrund kan synas om
varaktigtskadelidandeinte kom i fråga i fall denskada huvud ärnäröver taget

efter gradenskadeståndet i övriga fall anpassadesmedvetslös, liksom att av
också skade-skadelidande. Ett sådant utmärkermedvetande hos den synsätt

avsnitt 4.3.2.2,beträffande Englandståndsrätten i del andra länder se t.ex.en
Schweiz avsnitt 4.3.6.2.avsnitt 4.3.5.2 ochNederländerna

försäkringspraxis;också tidigare svenskMotsvarande prägladesynsätt
medvetandegradvaraktigt hade sänktskadelidande medvetslösa ellersom var

skadelidande.belopp andrai ersättning med lägretillerkändes regel änett
praxis känne-emellertid inom försäkringsbranschentillämpasNumera somen

underordnadskadelidandemedvetande hos dengraden ärtecknas att avavav
i avsnittframgått redogörelsenändring praxis harbetydelse. Denna avav som

fastställa vadomöjligt med säkerheti praktiken3.2.8 föranletts det är attattav
emellertid ocksåsin situation. Den börskadelidande uppleverden motsesav

tillämpades upplevdespraxisriksdagens uttalande denbakgrund att somav
förskäl taladedärför fanns starkaallmänheten och detstötande att somsom av

16.LU 198687:3inte upprätthölls seden längreatt s.
de harutmärkshär frågaskador detDen är atttyp enavomsomav

Samtidigtlevnadsförhållanden.skadelidandesinverkan denförödande ger
enskildevilket lidande denbedörrmingentill osäkerhet ide upphov stor somav

iinneburit osäkerhetenförsäkringspraxis haTidigare kantillfogas. sägas att
osäkerhetenNumera drabbarskadelidande.bedömningen tilläts gå denöverut

erinrafinns inte någotvår utgångspunkti skadevâllaren. Frånstället att mot
ställning stärktsskadelidandesinnebar deutveckling,denna attsom

förhållandetfortsättningsvis detPrincipen därförpåtagligt. bör även attvara
varaktigtblivithanallvarlig skadaskadelidande tillfogats såden attatt en

föranledainte i sig skallmedvetandegrad sänktfått sinmedvetslös eller att
finns skälinte helleri dessa fallVi detskadeståndet reduceras. attattanser

kritik riktatsVi delar således denperiodisera ersättningen. mot ensom
3.2.8.situationer jfr avsnittperiodisering i sådana

tillstånd kanskadelidande i beståendegäller comatösaNär det däremot en
sådanatill livslängden hosberättigad med hänsynsärbehandling attsynas mera

i tillämpaspraxis dagEnligt denförkortad.i regel är avsevärt sompersoner
i formi fallskadeståndet dessaförsäkringsbranschen fastställsinom av

engångsbelopp,i stället förlivräntaförfallande beloppperiodiskt ettsom
skälideell skada. Ettskadestånd fördet gällerdet normalavilket är närannars
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brukar åberopas till stöd för denna praxis skadestånd för ideellärsom att
skada har starkt personlig karaktär och därför inte bör tillfalla denen
skadelidandes arvingar den skadelidande skulle avlida vid låg ålder.om

Det problem vi diskuterar berör i princip uteslutande skadeföljdersom nu
hänforliga till ersättningsposten lyte och stadigvarande dvs. skade-annat men,
följder den skadelidande tvingas utstå under återstoden sitt liv. Detsom av
ligger i sakens skadestånd avseende sådana skadeföljder i möjligastenatur att
mån efter tidden kan förvänta den skadelidande harattanpassas som man
kvar leva. I praxis fastställs skadeståndet utifrån statistiskt beräknadeatt upp-
gifter medellivslängden i allmänhet.om

fallDe där den skadelidande befinner sig i bestående tillståndcomatöstett
skiljer sig på avgörande punkt från flesta fallandra atten genom man av
erfarenhet livslängden för idessa regel förkortad på grundär avsevärtvet att

medicinska tillståndet.det i sådana fall utifrånAtt fastställa skadeståndetav
statistiska medellivslängdenden skulle innebära skadelidandede över-att

kompenserades. Samtidigt skulle till följd skadeståndet tilldet delatt stor
tillfalla skadelidandes arvingarkom den och inte den skadelidande. Dettaatt

kan knappast rimligt. Vad hindrar inte finnasdet kansagts attanses som nu
skäl stärka de anhörigas ställning. Detta bör emellertid ske på sesättatt annat
avsnitt 5.4 och 5.5.

När det gäller fall bör således skadeståndsberäkningen intecomatösa göras
riktigtefter principer gäller för skadelidande. Ettandra sätt attsamma som

lösa problemet kunde i enskilda i vilkendet fallet söker bedömaattvara man
utsträckning den skadelidandes livslängd har förkortats och fastställer skade-

ståndet med hänsyn härtill. De svårigheter risk för missbedömningoch den
därvid föreligger i viss tillskulle mån lösas den möjlighetsom genom om-

prövning ersättning för ideell vid väsentligt ändrade för-skadaäven av
hållanden förordar i avsnitt Samtidigt5.6. detta sätt attattsom se anser
fastställa inbjuder tillskadeståndet kan framstå stötande detattsom genom
spekulation skadelidandesden återstående livslängd.om

Alternativet det bestämma skadeståndet detär sättattsom ser som
for närvarande, dvs. i form årlig livränta. innebärMetodengörs attav en man

tillgodoser inte bara den skadelidandes intresse få full ersättning för sinattav
intresse inte skadeföljderskada också skadevållarens andraersättautan attav

aktualiseras livstid.de under den skadelidandesän som
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Ersättningsnivån vid ideell skada5.2.7

höjas betydligt detfor ideell skada börVår bedömning: Skadestånden när
iockså frågaviss höjning börallvarligaste skadorna. Engäller de göras

vidersättningsnivånbörinte fullt så allvarliga. Däremotskador ärsomom
höjningDeni princip oförändrad.lindrigskador natur somvaraav mera

ochersättningsposten lytehuvudsakligen påönskvärd bör görasär men.
50höjas medallvarligaste skadornaersättningspost för debörDenna

och värkskadestånden för svedavilket tillsammans med samtprocent,
milj. Förersättning kr.maximal lmedförsärskilda olägenheter överen

lämpligthöjning kan detkostnadseffekterna sådandämpa attvaraatt av en
treårsperiod.etappvisgenomförs underden en

skadeståndslagenipersonskadereglernaändringarmed 1975 årsI samband av
ideell skadaersättning föri frågastatsrådet detföredragandeuttalade att om

skadelidandedeninställningskäl ha någotfanns generösare gentemotatt en
borde hänsynpraxis. Sålundatill uttryck idittills kommithade taän mansom

övrigtilevnadsomständigheterstandardhöjning och de ändradetill den som
de flestabetydelse förfritiden alltfåtti landet. Bl.a. har störrehade skett en

fritiden påutnyttjamöjligheternanedmänniskor, och skada sätter attsomen
tidigare.kännbaranledning änblir denna avsevärtmeningsfullt sätt merett av

förhållandenaturligt dettadetmeningföredragande statsrådetsEnligt attvar
1975: 12ideell skada seskadestånd förbestämmandetvidbeaktades prop.av

riksdagen.uttalanden godtogsf.. Dessa111 avs.
riksdagenframhöllriksmötetill 198586 årsmotioneranledningMed av
mån deni vadskälkunde finnas överväganovember 1986 deti attatt

med den allmännaöverensstämmelseiersättningsnivån stodnuvarande
meningsfull fritidtillmöjligheternarättsuppfattningen. bara de ökadeInte en

sigmänniskor i dagför mångalivskvaliteter kundeockså andra te merautan
tänkbartdet därför ersätt-Enligt riksdagenförr.betydelsefulla än attvar

kompensation förtillräckliginteför låg ochningsnivån allmänt ansågs gav
198687:3 15 f..LUolika livskvaliteter seförluster s.av

värksveda ochersättningen förgjordes haruttalandenSedan dessa samt
höjtsTrañkskadenämndenfastställtsenligt de tabellerochlyte avsommen

Även efter dessajanuari 1987.den 1vid tillfällen,allmänt några senastmera
Sverige föriskadeståndeninte sällan hävdatsemellertidhöjningar har det att

nivå.lågpåfallandeligger påjämförelseinternationellvidideell skada enen
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jämföraAtt skadeståndsnivån i olika länder förenat med betydandeär
svårigheter. Det har ibland också ifrågasätts det huvudöver ärtagetom
meningsfullt sådana jämförelser; bedömningengöra lämpligatt av en er-
sättningsnivå ihär landet iborde främststället ske med utgångspunkt i svenska
förhållanden se LU 198687:3 15; jfr Försäkringstidningen 1286 22.s. s.

Roos har, ibl.a. SVJT 1989 356 f., pekat någrapå svårigheterna atts. av
rättvisande jämföra ersättningen i olika länder. En sådan svårighetsättett
det krävs inte bara kartläggningär skadeståndsreglerna i olikadeatt en av

länderna också systematiska undersökningar praxis för skallutan attav man
riktigkunna bild tillämpningen reglerna. Dessutom fordras ien av av

princip analyserar reglerna skadestånd för ekonomisk skada. Detatt man om
nämligenkan många gånger svårt ideell skada från ekono-avgränsaattvara

misk skada. l Frankrike inte i de flesta andra länder någongörs klart.ex. som
åtskillnad mellan ekonomisk och ideell skada. Därtill skadeföljder,kommer att

i visst land ekonomisk skada, iersätts land kanett ersättassom ett annatsom
ideell skada. Ett exempel anspänning i i Sverigearbete, hänförsärsom som

till ideell skada i Belgien ekonomisk skada avsnittersätts semen som
Ytterligare4.3.1.2. komplikation kan skadestånd för ideell skadaatten vara

ibland i anspråk för sådan ekonomisktäcka inteskada fulltersättstas utsom
enligt andra regler.

Vidare kan hänsyn behöva till finnsdet skillnader i Skatteregler ochtas att
sjukförsäkringsförmåner, liksom ersättning från socialförsäkring i vissaatt
länder kumuleras med skadeståndet medan den i andra Sverigeländer bl.a.-

avräknas från skadeståndet. Olikheter i den ekonomiska standarden kan-
också ibland förklara skadeståndsnivån i visst land betydligt högreär änatt ett
i förklaringEn kan skadeståndets syfte delvis varierarett annat. attannan vara
mellan de olika länderna. Därtill kommer förutsättningarna för skade-att att
stånd skall utgå kan skilja sig åt; i Tyskland utgår skadestånd för ideellt.ex.
skada endast vid vållande och således inte vid strikt i Norgeoch gälleransvar,
särskilda förutsättningar för ersättning skall utgå för oppreisning seatt
avsnitt 4.2.4.2.

Ytterligare faktor betydelse naturligtvis den skadelidandes utsikteråren av
Äri praktiken det tilldömtsskadeståndsbelopp honom. dessaatt ut som

möjligheter olika skäl nivånstarkt begränsade, har på de utdömdaav
skadestånden knappast relevans. Det reella värdet skadeståndet kansamma av
också påverkas de kostnader för ombud skadelidande måstedent.ex.av som
lägga ned för sin Om dessakostnader inte ellerrått. ersättsatt motpartenav
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värdet detmotsvarande mån reduceraiordning kan dei sägas avannan
skadeståndet.utdömda

fråganproblemetkomplext ärbelyser något hur är;Vad sagts omsom nu
rättvisandemöjligt åstadkommapraktiskthuvuddet äröver atttaget en

undersökning inte haromfattandei fall såallajämförelse. Klart är att en
i stället deVi harvårt uppdrag.inom förgenomföraskunnat trotsramen -

ideelltill enbartjämförelsenfåttinge begränsabetänkligheter det kansom -
omkring,allt kommer1989 359framhållit i SvJT närRoos är,skada. Som s.

in-nämligenländer,i samtligaförutsättningen densammateoretiska attden
ochfulltkompenseraspersonskada skallvidoch kostnaderkomstförlust ut,en

jämförelse alls.ingennågotjämförelse haltarmed änbättredet är somen
hareuropeiska länderi vissaskadeståndsnivånSammanställningar över

uppgifter-avsnitt byggeri 4.1Somtill betänkandet.i bilaga 4 nämntstagits in
Countriesin EU and EFTAAwardsPersonal Injurypå somrapportna en

indelning-grund1994. Påpublicerade årLTDLondon PressLloyds of attav
samtliga länder hariinte densammai olikaskadeföljder ärposteren av

skada i dessideellersättning försiktebilaga 4 fåttsammanställningarna i ta
helhet.

ersättning försåledesbeloppeninnefattarvidkommandeSverigesFör
upplägg-övrigt. Rapportensiolägenhetervärk, lyte ochsveda och samtmen

i övrigtolägenheterförersättningenvi beaktatinte medgettning har attatt
ekonomiskockså förersättningmån inrymmeri avsevärddelvis ibland --

någoträtteligendärförSverige bordeförbeloppskada; de varaangessom
FrankrikegällerNär det ärsammanställningen.framgårvadlägre än avsom

ersättningnämndaidå, såsom deni falldet rapporten,förhållandet motsatta;
avsnittpunktvärdemetoden ses.k.enligt denbestämsinkomstförlustför

beståendei form ävenskadaockså ideellomfattar den4.3.3.2 ommen,av
del.med hurinte kan säga storman

skadaochförskadeståndsbeloppenvisarSammanställningen sammaatt en
tetraplegi dvs.Vidolika länder.påtagligt mellanskilja sig högst t.ex.kan -

83 000 krersättningen mellanvarierarextremitetersamtligaförlamning av -
justersättningsnivå mellaniSkillnadenmilj. i Irland.3 krGrekland ochi nära

med.jämförvilken skadasärskilt påtagligländerbådadessa är oavsett man
frånpå sittochockså, sätt,emellertidskiljer sigSkadeståndsnivån där envar

i Greklandlågmycketskadeståndsnivånsammanställningen; äriövriga länder
i Irland harskadeståndsnivån ansettsIrland. Den högaimycket högmen

fastställdejury1988till årdet frammedhänga somenatt varsamman
i denmed jury övergetts typstorlek. Trotsskadeståndets systemetatt numera
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mål det här fråga åtminstonetycks det hittills inte finnasär någraav som om
tilltendenser skadeståndsbeloppen har blivit lägre Mclntoshse Holmes,att -

1994, 211.s.
Irland dock inte haär mycket hög skadeståndsnivå. Omensamt attom en

beträffande Italien beaktar vissa domstolar på tid dömtt.ex. attman utsenare
skadestånd för danno biologico ersättningspost närmast motsvararen som-
den svenska olägenheter i övrigt avsnitt 4.3.4.2se med avsevärdaposten -

liggerbelopp, Italien högst det gäller skadeståndsnivân i Europa;närrent av
ersättningen för ideell vidskada tetraplegi ikan sådana fall komma uppgåatt
till 5 milj. kr.över

Med hänsyn till de skillnader finns inte bara mellan olika länderstora som
inomockså vissa enskilda länder förordas i Lloyds inomutan rapport att man

initiativ tillEU arbete för harmonisera skadestândsnivån vid ideelltar ett att
i första inom varjeskada hand land sikt olikapå också mellan demen

medlemsländerna Mclntoshse Holmes, 1994, 100. Det hars. senare-
viktigt inte minst för förhindra forum-shopping,s.k. dvs. denansetts att att

skadelidande i den mån det möjligt väljer väcka talan i land därdetär att
ersättningen högst. En harmonisering skadeståndsnivån i Europaär som av
eller inom EU visserligen knappast inom överskådligär räkna medattens en
framtid. det inteI längden går dock undvika nivån på skadestånden iatt att
vårt land till den utveckling skett och alltjämt pågår i deanpassas som som

europeiskaflesta andra länder.

vidkommandeFör svenskt den internationella jämförelsen anledningger
allvarligareskilja mellan skador, skador inte fullt så allvarliga ochäratt som
lindrigskador natur.av mera

allvarligare skadornaBeträffande de entydig;bilden ganska skade-är
iståndsnivån Sverige ligger i jämförelse med flesta andra länder för-en

hållandevis lâg nivå. hjärnskada vilkenNär det svår hosgäller t.ex. oss-
skulle invaliditetsgrad ersättningen i Sverige100 ärmot procentsvara en om
visserligen högre i Island Finland väsentligtDanmark, och lägreän t.ex. men

i flestade andra länder. ersättningsnivån så högI många länder dubbeltän är
i vårt land. Förhållandet ungefär detsamma till sådanaårsom man serom

skador tetraplegi samtliga extremiteterförlamning i fyra eller paraplegisom
förlamning från midjan nedåt. Total synförlust däremotoch utgör ett
undantag; här ligger skadestånden i Sverige nivå i de andrapå samma som
länderna. Förklaringen härtill denna skada under lång tidtorde att typvara av
intagit särställning i avsnitt 5.2.4.3.svensk skadeståndsrätt se 3.2.5.4 ochen
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jidlt så allvarliga degäller skador inte nämntsNär det är som nusomsom
Visserligeninternationell jämförelse.Sverige väl vidsig ganskahävdar en

betydligtersättningsnivån högre ellerfinns här länder där ärdet även rentav
mindre. Vid synförlust påi Skillnaderna dock ögavårt land.högre ärän ett

övriga nordiska länder.iSverige ersättning med högre belopputgår i än
betydligtEngland ochi Tyskland ochemellertid något lägreErsättningen änär

Österrike. Förhållandet ungefärBelgien, Schweiz och äri Irland,lägre än
amputationtillSeramputation underben.beträffarvaddetsamma ett manav

Frankrike ochi Belgien, England,i princip endastdetunderarm ärav en
liggerSverige. övriga länderi Iklart högreersättningenIrland änärsom

Förhållandeteller lägre.nivå hos ärungefärersättningen på som osssamma
ersättningenhär dockhörselförlust;beträffar total ärvadi detsammastort

Sverige.ii Norge högre änäven
undersökningenlindrigslutligen beträffar skadorVad natur germeraav

inte omfattar sådanadenbedömningen, eftersomledning förnågoninte
brukat hävdasdet dockskador harBeträffande denna attskador. typ av

till vidaSåi flesta andra länder.deSverigeersättningen i ängenerösär mer
länderi deldet överpåståendefor sådantfinnas grundtorde det attett ensom

vissskadanskada endast ärersättning för ideellhuvud avomtaget utges
principiersättning skall utgådet förHit Norge, därsvårhetsgrad. hör attt.ex.

vissoch iminst 15uppgår tillinvaliditetenmedicinskadenkrävs procent,att
frågafordras detvärk ärersättning för sveda ochförFinland, där detmån att

lidande sekortvarigtalltförockså inteintensiva ellersmärtor ettmeraom
begränsningari Tyskland gällerOcksåoch 4.2.4.2.avsnitt 4.2.2.2 av

skadeståndtordeländerandraavsnitt 4.3.7.2. I de flestaliknande slag se
uppgifterNågraskador.vid denna närmareutgådock även omtyp av

ifinna saknasviSåvitt har kunnatinte gått få.storlek harersättningens att
ilägreskulleersättningen generelltförfall grund settatt varaatt antavart

i länder.Sverige andraän
finnasdet kangjorts innebärinternationella jämförelseDen attsom nu

särskilt beträffande deskadeståndenhöjninganledning övervägaatt aven
inteskadorbeträffande ärocksåi viss månallvarligaste skadorna sommen

skadestånds-börlindrigskadorallvarliga. I frågafullt så naturmeraavom
närvarande.föri princip densammanivån däremot somvara

höjasbörskadorvid vissaersättningeni vad månFrågan och typer avom
iersättningsnivånjämförelseutifrånemellertid inte enbartavgöraskan aven

balansgångfrågai mycketi avsnitt det1olika länder. Som ärnämnts enom
olika intressen.mellan
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Sålunda finns det del omständigheter talar för viss försiktigheten som en
det gäller höjanär skadeståndens istorlek, fall i betydande mån.att vart mera

Framför allt måste till de ekonomiska konsekvenser höjningman se som en av
skadeståndsnivån kan för försäkringstagarkollektiven i form höjdaav
premier och för samhället i övrigt. Viktigt höjning skadestånds-är att en av
nivån inte leder till så höga försäkringspremier benägenheten tecknaatt att
sådana försäkringar Ett helt undvika premiehöjningar skulle isättavtar. att

för sigoch kunna ersättningen i stället ornfördelades, samtidigtsåatt attvara
ersättningen för svåra skador höjdes ersättningen för de lindrigastesom

skadorna reducerades eller slopades; innebäradet skulle detrent attav
infördes slags självrisk för denna skador. Att detta dock inte ärett typ av en
lämplig lösning på problemet framgår redan vad anfört i avsnitt 5.1.av

Som där har uppfattningen i första efternämnts hand bör strävaatt man
höja skadeståndsnivån för de allvarligaste skadorna. En sådan höjningatt

inteskulle få ekonomiska konsekvenser generell höjningsamma som aven
skadeståndsnivån; det sig ganska litetrör antal skador detta slag.ettom av
För inte alltför kraftiga tröskeleffekter skall uppkomma bör ersätt-att
ningsnivån för i skiktetskadorna samtidigt höjasunder något. Ennärmast
höjning ersättningen för bestående för de svåraste skadorna med 100av men

dvs. med 570 000 kr, och måttlig höjning denna ersättningprocent, ca en av
för skador inte fullt så allvarliga ringa enligtär skulle deutan attsom vara
beräkningar har gjort innebära kostnadsökning för trafikför-som en
säkringen med omkring 4 och för Trygghetsförsäkringen för arbets-procent

iskador med procenttal.stort sett samma
Inte så kraftig höjning ersättningsnivån skulle alltså få någraens en av av-

effekterskräckande från samhällsekonomisk Lämplighetensynpunkt. av en
sådan höjning kan emellertid ifrågasättas från andra utgångspunkter. Sålunda
har iblanddet hävdats, framför allt med tanke på redan reglerade skador, att
det bör viss kontinuitet i utvecklingen ersättningsnivån. En höjningvara en av

skadeståndsnivån innebär vidare klyftan socialförsäkringenmellan ochattav
skadeståndsrätten ökar jfr justitierådet Conradis särskilda tillyttrande Högsta

Ådomstolens dom i rättsfallet NJA 469. sidan beaktas1969 andra bör atts.
ersättningsnivån sannolikt skulle varit högre redan i dag, inte vårha om
kommitté hade fått till uppgift höjning.frågan sådanövervägaatt om en
Trafikskadenämndens råd har nämligen diskuterat höja ersättningenlänge att
for ideell skada i trafikskadefall avstått från endast i avvaktan på våraoch det

förslag. hindra iVad här bör därför inte skadestånden desagts attsom mera
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redovisats dock talahöjs betydligt. De invändningar kansvåra fallen som nu
vi till.i återkommerhöjningen genomförs detför straxetapper;att

iideell skada förstahöjning ersättningen förEnligt vår mening bör en av
ersättningenoch Här krävssikte på skadeståndsposten lytehand attta men.

invaliditetstabelldenhöjs väsentligt förför allra svåraste skadornade att nya
avsnitt 5.2.4.2; det gällerinförasförordat skall kunna se ävenhar omsom

tillfälligformsig någontotal synförlust kan tänkaför skadetypen avman
drastisk avsnitt 5.2.4.3.bli för seinte höjningen skall alltsärlösning för att

densveda och värk märkagäller skadeståndspostenNär det är attatt
i avsnittvi har förordatersättningstabellenrevidering den nuvarande somav

ersättningenhöjninginnebära vissnödvändighet kommer5.2.3 med att aven
förslag på deninnebär våraakuttider. Sålundafråga längrei fall då det är om

sjukhusvårdexempelvis årsvidersättningen för sveda och värkpunkten ettatt
föri stället förtill 50 000 kr,uppgåframtiden kan kommai att somca

akuttidfrågadär detI svåraste fallen,närvarande 36 000 kr. de är enomca
bli ganskamed i dagskillnaden jämförtår, tordetvå eller stor.treuppemot

värk finnsför sveda ochhöja ersättningenanledning härutöverNågon att
höjningallmänVi då också beaktatmening harenligt vâr knappast. att aven
avsevärdafåskadefall, skulle kunnautgår i de flestaersättning,denna som

samhällsekonomisk synpunkt.effekter från
framgårsärskilda olägenheterskadeståndspostenslutligen gällerNär det

framtiden böriavsnitt dennai 5.2.5vad hardet postatt mersagt enav
övrigt,iolägenheterskadeståndspostennuvarandebetydelse denbegränsad än

del denallvarligt slag. Enmindrei skadorallt frågaframför stor avavom
hänförlig till just dennaideell skadai utgår förersättning dag ärsom

25-årigskall förvi tidigare förordatEnligt vad harersättningspost. personen
ersättning föras90 000 kr dennainvaliditet minst 15med procent avcaaven

höjainte börliggerI dettalyte ochtill skadeståndsposten attöver manmen.
sidanutgå vidfortsättningen skalliersättning för olägenheterden ävensom

skadeståndspost.dennaav
skadaersättningen för ideellhöjningSammanfattningsvis att avenanser

Enochlyteskadeståndsposteninom förhuvudsakligen bör ske men.ramen
vårenligtpå lederhar pekatintressen förutolikaavvägning de somav

lämpligenunder dennamaximala ersättningentillmening fram den postatt
Det skulle855 000 kr.570 000 tilldvs. frånhöjas med 50 mot-kan procent,

för Trygg-ochmed 2trafikförsäkringenkostnadsökning för procentsvara en
procenttal. Tillsammansungefärvid arbetsskada medhetsförsäkringen samma

ivaliditet25-årig medför90 000 krmed det belopp enpersonsom encaom



Överväganden 369SOU 1995:33

nuvarande skadeståndspostenfrån denminst 15 bör föras överprocentav
ersättningdeti till ocholägenheter övrigt lyte görposten en camen

allvarligastestorleksordning innebär för deEn höjning i945 000 kr. denna
svedainberäknat skadestånd förideell skadaersättningen förskadorna att -

milj. kr.skulle bli något 1särskilda olägenheteroch värk översamt -
skadeståndsnivånhöjningeffekterna denFör dämpaatt somav av

etappvis. Enligtslår igenomlämpligt denbefogad detsålunda attanser synes
inom år frångenomfördtillräckligt höjningen fulltmening detvår ärär treatt

tagit ställning till våra förslag.statsmakterna hardet att
tillhöjning bör kommatill frågan dennai avsnitt 5.8.1Vi återkommer om

rättstillämpandedeöverlåtasi eller det kanuttryck lagtexten organenom
skallvadgjorts, bestämmaledning uttalandendemed somatt, som nuav

vidskadeståndsnivä ideell skada.lämpligutgöra enanses

dödsfallSkadestånd vid5.3

kostnaderBegravningskostnader och andra5.3.1

§ stycketi 2 förstabestämmelsen 5 kap.Vår nuvarandebedömning: Den
ersättning för kostnaderskäliganhörigas tillskadeståndslagen rättnäral om

i förrättspraxis tillämpatsiskadelidandes död hartill följd den ensenareav
utveckling kommerriktning. Vi räknar med dennaliberalskadelidandede att

bestämmelsen behöver ändras.fortsätta attutanatt

till följdkostnaderandraochbegravningskostnaderDen bestämmelse avom
skadeståndslagen§in i 2 15 kap.skadelidandes år 1975dödden togssom

tillkomstbestämmelsensrättspraxis. Vidkodiñering tidigareinnebar aven
grund för be-låg tillförslagSkadestándskommittén,dockifrågasatte vars

till uttryck i någrakommithadenjugghetinte denstämmelsen, somom
hänvisadeKommittén280.1973:51kunde mjukas se SOUrättsfall s.upp

ihade dödatsdär693,särskilt till rättsfallet NJA 1949 vars sonen mans.
och från dennatillförför kostnaderChicago vägrades skadestånd ort.resa

668 utdömt1982rättsfallet NJAihar domstolenDärefter Högsta s.
frånmedi sambandinkomstförlustskadestånd för kostnader och resaen sons

tidavled kortSverige; fadernsjukbädd ifadersAustralien till sin skadade
personskada letti fallerinrade i domen närdomstolenHögstadärefter. att,om

ianhörigasrättspraxis innebar detidigare närmasttill döden, att resor
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samband med dödsfallet och begravningen hade i viss utsträckningersatts men
ersättning för längre hade Högsta domstolenvägrats. ifrågasatteatt resor om

inte den restriktivitet praxis intagit alltför och uttaladesnävsom attvar en
utvidgning ersättningsmöjligheterna borde kunna ske, nödvändigav om
försiktighet iakttogs. Enligt Högsta domstolen talade goda förskäl att sonen
i det aktuella fallet- med utveckling tidigare rättspraxis skulle kunnaen av -
tillerkännas ersättning med efter skälighet bestämt belopp, hansett om resa
hade i anledning fadernsägt begravning vidarese avsnitt 5.2. l.rum av

Svensk rättspraxis har alltså utvecklats i för de skadelidande liberalen
riktning det gäller till skadeståndnär för anhörigas tillrätten kostnader följd

dödsfall. finnsDet särskilt med hänsyn till Högsta domstolensettav -
motivering i det nämnda rättsfallet anledning dennaatt anta attnyss -
utveckling kommer fortsätta. Någon lagändring för uppnå sådanatt att en
vidareutveckling därför, i fall för närvarande, inte påkallad.vartsynes

5.3.2 Förlust underhållav

Vår bedömning: Skadestånd till efterlevande för förlust underhåll enligtav
5 kap. 2 § första stycket 2 och andra stycket skadeståndslagen liksombör
hittills bestämmas så de efterlevande i princip bibehållenatt garanteras en
standard. Underhållsbehovet bör kunna uppskattas efter sådana schabloner

har utbildats i den praktiska tillämpningen, för vittså det inte i detsom
enskilda fallet visas detta behov avviker från schablonen.att

Om någon har dödats skadeståndsgrundande handling, utgårgenom en
skadestånd för förlust underhåll till efterlevande enligt lag hade tillrättav som
underhåll avlidneden eller beroende för sindenneav som annars var av
försörjning. En förutsättning dock underhåll utgick vid tiden för döds-är att
fallet eller det kan underhåll skulle ha kommit utgå i näraatt antas att att en
framtid därefter. Principen skadeståndet skall bestämmas så denär att att
efterlevande bibehållen standard. Förlusten dock bara iersättsgaranteras en
den omfattning skälig med hänsyn till den efterlevandes förmågaär ochsom
möjligheter arbete eller i övrigt själv bidra till sin försörjningatt egetgenom
se 5 kap. 2 § andra stycket skadeståndslagen.

Det ingår inte i vårt uppdrag de regler skadestånd förövervägaatt om om
förlust underhåll gäller för bör i någotnärvarande ändras avseende.av som
Vi vill dock peka på fråga enligt mening diskuteras.vår kan Det gälleren som
frågan samordning ersättning tillskadeståndet med efterlevande frånom av
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praxisTrañkskadenämndensolycksfalls- livförsäkringar. Iprivata eller
skäligt belopp skadeståndetmedutgående förmåner detta slag näravräknas av

vidtillfredsställande börFrågan denna samordning övervägasbestäms. ärom
fråni skadeståndslagensamordningsreglernasådan allmän översyn somen av

departementspromemorian Dsförordats vid remissbehandlingenflera håll av
1994:73 jfr avsnitt 5.2.1.2.

vissatillämpasunderhållsbehovVid uppskattningen efterlevandesav
Enligtskaderegleringen avsnitt 3.3.3.3.utornrättsliga seschabloner i den

sådana schabloneranvändningen ärdirektiv bör vivåra överväga avom
skallefterlevandeprincipiella inställning deförenlig skadeståndslagensmed att

principenavsnitt 2.1. Attbibehållen standard se om engaranteras en
ivi anförtfortsättningen framgår vadibibehållen standard bör gälla även av

riktmärken föremellertidnämnda schablonernaavsnitt 5.1. De utgör
skadestånd tillbeträffanderiktningfrångås i höjandebedömningen och kan -
i enskildautredningen detriktningockså i sänkandeefterlevande make om-

vi ingeni avsnitt 5.1 harframhållitstill Som ocksåanledning det.fallet ger
anledningmedsärskilda åtgärderförfarande. Någraerinran sådant avettmot

därför inte påkallade.praxisdenna är
underhållmedmeningen föreskrivsstycket tredje§ andraI 5 kap. 2 att

föreskrifthushållsarbete i Dennaavlidnes hemmet.denlikställs värdet tarav
meningen skade-tredje andrai 5 kap. l § stycketbestämmelseni likhet med-

bedrivits idelvis hardå hushållsarbetet helt ellersikte fallståndslagen -
28551 ochförvärvsarbete jfr SOU 1973:51för avlönatstället samtett s.

innebördföreskriften dennamarkera har159 f.. För1975:12 att atts.prop.
avsnitt 5.2.2.4ijusteringredaktionella görasbör antyttssomsamma

bestämmelse.nyssnämndabeträffande

dödskadelidandesdenVerkan5.4 av

förpersonskada ochvidideell skadaVårt förslag: till skadestånd förRätten
arvingarna,påskadelidandes dödvid den överkränkning brott gårgenom

bestämmelsedessförinnan. Enframställtsersättning harkrav sådanom
skadeståndslagen.in i 6 kap.innehålldetta tasav

påfordrani svenskutgångspunkten rätti avsnitt 3.4Som är attnämnts en
död. Sammaskadelidandesvid denfaller bortför ideell skadaskadestånd

Danmarkbeträffandesenordiska ländernai andragäller deutgångspunkt



överväganden372 SOU 1995:33

avsnitt 4.2.1.4, beträffande Finland avsnitt 4.2.2.4, beträffande Island avsnitt
4.2.3.4 och beträffande Norge avsnitt 4.2.4.4. Principen har dock den
begränsningen den skadelidandes till ersättning gårrätt arvingarna,att över

skadelidandeden före sin död själv har varit aktiv för ersättning-om att ut
i Sverige gäller enda land den skadelidandes till ersättningrätten; attsom

också skall ha fastställts före dödsfallet. I Belgien se avsnitt 4.3.1.4,
Frankrike se avsnitt 4.3.3.4, Italien se avsnitt 4.3.4.4 och Tyskland se
avsnitt 4.3.7.4, i vissoch mån också England avsnittse 4.3.2.4, utgångs-är
punkten däremot den ersättningen tillfaller arvingarna ävenmotsatta:numera

den skadelidande inte före sin död har hunnit något förgöraom att ut
ersättningen. En mellanståndpunkt intas i Nederländerna se avsnitt 4.3.5.4
och Schweiz avsnittse 4.3.6.4; där går ersättningen arvingarna,över om
den avlidne före sin död har uttryck för avsikt kräva skadestånd.gett atten

1 de länder där den skadelidandes till ersättning för ideell inteskadarätt
vidare går arvingarna vid den skadelidandes död haröver skälutan ettsom

för denna ordning brukat hänvisas till ersättningens personliga karaktär.

Frågan emellertid vad då åsyftas. I viss mening ersättningär förär ävensom
ekonomisk skada personlig Det gäller särskilt vid personskada.natur.av

Sålunda i vårt land all personskadeersättning,är ekonomisk sådan påäven -
skadestånd för kränkning frihetsätt någons eller medärasamma som av -

hänsyn till ersättningens personliga iprägel allmänhet skyddad mot
utmätning enligt 5 kap. 7 § utsökningsbalken Gregow, 1990, 104;se s.
härledda skadeståndsanspråk, fordringar skadestånd dent.ex. som genom
skadelidandes död har gått på dennes dödsbo, däremot ha förloratöver sägs
denna personliga karaktär och därför inte skyddade se Walin m.fl.,är
1987, 202. Likaså livränta anledningutgår skadestånd meds. anses som som

personskada så personlig enligt 3art den 10 kap. § förstaattav avvara
stycket äktenskapsbalken inte ingå i bodelningskall mellan äkta makar se

l98687:1 Vidare165. gäller i vissa fall förbud överlåtelseett motprop. s.
fordran personskadeersättning innan ersättningen tillgänglig förärav

lyftning 29 § tredje ise stycket 1975 års trañkskadelag och 16 § första
i 1978stycket års brottsskadelag; jfr 6 § i 1974 års lag ersättning vidom

frihetsinskränlcning. ersättningsanspråkEtt sådant kan alltså gällandegöras
skadelidande själv; förhindraendast den avsikten han överlåterär att attav

anspråket till underpris se SOU 1974:87 340 197576:15 140samts. prop. s.
och 197778:126 jfr SOU 188.55; 1972:73s. s.

ekonomiskNär personskadeersättning för har särbehandlats påskadaäven
detta med hänsyn till ersättningens personliga torde den skadeli-sätt natur

särskildadandes behov ersättningen varit avgörande jfr Ekstedt, 1977,haav
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skadaför ideellskadeståndBeträffandeoch NJA 1994 751.301 s.s.
inte förersättningen behövsinte detta behovframträder sätt; t.ex.samma

ersättningfallet medförsörjning, så kanskadelidandes vård ochden varasom
skade-detjfr avsnitt 5.7.3. Närinkomstförlust sägskostnader ochför att

jfralltså någotpersonligideell skadastånd for är annatnatur prop.avsesav
skadelidandestillanknytningen dendet198081:8 1123 f.. Här ärs.

emellertidsigsynpunktDennaträder i förgrunden. görpersonliga känslor som
ideell skada.olika slagolika styrka beträffandemedgällande av

1952, 59 ochGrönfors,högstpersonlig skada seIbland talar s.man om en
skadahögstpersonligpåff.. Ett exempel1969 217i NIRStrömholm ens.

integritets-brottsligavissalidande grundsjälsligtformdenutgör avav
skadeståndet harskadeståndslagen.enligt kap. 3 §1kränkningar ersättssom

1992:84SOUför kränkningen seupprättelsefunktionentill delhär attstor ge
personligen. Trotstill skadelidandegrad knutet denalltså i högoch214 ärs.

4 §5 kap.avliden seanledning förtalbrottetskadestånd meddetta har motav
denavlidne påtill denefterlevanderättspraxis tillerkäntsibrottsbalken en

565;1966se NJAsårande för den efterlevandegårningengrunden s.att var
gärningenden grundenskadestånd också påfåhuruvida efterlevande kan att

osäkert.avlidne däremottillkommafrid bör den ärkränka denkan somanses
ideellai den rättvid intrångvidare uppkommahögstpersonlig skada kanEn

1960 års§ ienligt 3tillkommer upphovsmanmoraldroits.k. ensom
ellerlitteräraverk ändras så upphovsmannensdåupphovsrättslag, attettt.ex.

sådantskadeståndet förkränks. Ocksåanseende ellerkonstnärliga ettegenart
emellertid intehindrarpersonlig anknytning. Detalltså stark attharintrång en

beivraskanintrång i ärvdaoch den rättenkanideelladenna rätt ärvas att av
upphovs-54 §§ochskadestånd se 41talanbl.a.arvingarna omgenom

skadestånd förtillockså upphovsmannenshuruvida rätträttslagen; egen
pådöd gåhans överi den ideella efterlivstid kanrättenhansintrång under

fråga.emellertid öppenarvingarna är en
ekonomis-harskadeföljderinte sällanideell skada ävenSom gottgörs som

Så kandåhögstpersonliga karaktärSkadeståndetsinslag. ut.ka tunnas vara
vilkenpersonskada,i samband medskadaideellersättning förfallet med

i viss månövrigtiolägenheterallt det gällerersättning framför när posten -~
obestämdavissaomfattningmindrekostnaderutlägg och andratäcker samtav
Ett3.2.6.1.avsnittseekonomiska förluster annatframtidaförrisker

täckakanersättningenärekränkning, därvidersättning lidandeforexempel är
andraOckså inom1992:84 255.SOUekonomisk skada seobevisadäven s.
ideellskadestånd förharoch arbetsrätten,immaterialrättenrättsområden, t.ex.

inteekonomiska förlusterförtjänaofta till syfteskada surrogat somatt som
83.80 och78,1992:84SOUbevisa sesvårighet gårendast medeller att s.

sammanflä-såintressenekonomiskaochideellaområdenSärskilt dessa är
någonintepersonliga karaktärskadeståndetshänvisning tilltade, geratt en

vid denersättningdennafråganbesvarandetledning förstörre omav
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skadelidandes död bör behandlas på skadestånd försätt än ekonomiskannat
skada.

Det har någon gång gjorts gällande det ligger till handsnäraatt att
skadestånd för ideell skada inte kan i de fallärvas skadeståndet är av
straffrättslig Jørgensen,se 1972, 458. Detta påstående svårför-natur års.
ståeligt. Sålunda gick det skadestånd i begynnelsen verkligen hade dennasom
karaktär medeltidaden boten se SOU 1992:84 50 vid den skadelidan-s.- —
des död på dennes arvingar Björling,över se 1893, 48. Det ocksåärs.
naturligt till skadeståndrätten med repressivt eller preventivt syfte inteatt ett
släcks vid den skadelidandes död; det viktiga här skadeståndetut är att

inte tillbetalas, det betalas. I den mån skadestånd för ideell skada harvem en
preventiv funktion, något särskilt kan fallet inom immaterialrättensom vara
och arbetsrätten se SOU 1992:84 78 och 83, det därför följdriktigtär atts.
skadeståndet vid den skadelidandes död går arvingarna jfr Lødrup,över
1984, 580. Denna synpunkt liggatorde bakom lösningden i denna riktnings.

har valts i England, det med hänsyn härtilläven kan verka inkonse-som om
kvent ordning gäller beträffande just sådant skadestånd haratt motsatten som

särskilt inslag straff, dvs. exemplary damages se Ekstedt, 1977,ett av
292 vid 44 och 45.noternas.

Det anförda visar det knappast möjligt eller i varje fall inte lämpligtäratt att
lösa den aktuella frågan på för ideellalla skada jfrsättnu typersamma av
Hakulinen, 1951, 143. [enlighet direktivmed våra begränsar därförs. oss
i det följande till diskutera vad bör vid ideellgälla skada i sambandatt som
med personskada och vid sådan kränkning för närvarande regleras isom

3 §1 kap. skadeståndslagen.

Till början bör anmärkas ställer främmande tillatten argumente-oss en
ring innebär det skulle i någon mening ovärdigtattsom att ta emotvara

för lidande ideellt slag, särskilt det fråganär ärettpengar av om en annan
lidande se Jørgensen, 1972, 459. Ett sådant speglarpersons s. resonemang

Ävenföråldrad ersättning for ideell skada. synpunkten det endasten syn att
den skadelidande själv börär kunna bestämma och hur talansom om en om

ersättning for ideell skada skall föras se avsnitt 3.4 kvarlevautgörasynes en
från äldre tid jfr TR 1936:32 och 1937:36, vilka rättsfall iåtergetts Ekstedt,

1977, 297 298.och I själva verket det just detta frågan gäller,ärs. som
nämligen i vad mån arvingar till avliden skadelidande skall kunna kräva uten

tilldennes sådan ersättning.rätt
Större bärkraft har ändamålet med ersättningen inte kanargumentet att

förverkligas sedan den skadelidande har avlidit. Särskilt gäller det ersättning
för sådan kränkning iregleras l kap. 3 § skadeståndslagen. Dennasom
ersättning har ju, tidigare delvis till syfte skadelidandedennämnts, attsom ge
personlig upprättelse för den kränkning tillfogats honom. Detta syftesom
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arvingar tilltillgodoses inte skadelidandesden övertar rättenatt er-genom
i skadelidande avlider innan ersättningen har utbetalats.sättning fall då den

handlingen,skadelidandes följd skadegörande kanOm den död denår en av
visserligen arvingar sig i någon mening kränkta dennadennes känna genom

ersättning kränk-handling. Huruvida till för dennade bör ha rätten egen
i avsnittning emellertid fråga slag. Den behandlas närmareär annaten av

5.5.2.
ersättning för ideell skadaSituationen delvis annorlunda det gällernärär

personligtersättningVisserligen också dennai samband med personskada. är
förskadelidandetill syfte kompensera denfärgad på det den harsättet attatt

syftetpsykiska lidande skadan innebär för honom. Detfysiska ochdet som
denersättningen används för underlättaemellertid uppnåskan attattgenom

ersättning-innantillvaro olika Om den skadelidande dörskadelidandes sätt.
harlidande hansådana kostnader för begränsa detbetalas, har att somen
kanersättning för utstått lidande huvudoch det barautstått överär tagetsom-

medelskadelidandesarvingarna redan erlagts, ofta med denpåöver egna—-
ersättningen då haranhöriga. Eftersom ändamålet medutläggeller genom av

synpunkt detinnan den betalats det från den ärtillgodosetts görut, som nu
skadelidan-tillersättningen i efterhand betalas deningen skillnadfråga omom

avlidit, till arvingar.har hanssjälv eller, sedan hande
skadelidandedenersättningen också ha varit tänktNaturligtvis kan att, om

honomanvändas för något kunde skänkaavlidit, ändamålinte senare som
utstått.därigenom lidande han redandettillfredsställelse och uppväga som

i tillfallerinte då ersättningen ställetändamål uppnåsDetta attgenom
till.inte ersättningen skulle hasäkert vad använtsarvingarna. Men vetman
sinatillkanske justskulle ha velat skänkaskadelidandeDen pengarna
denuppenbart145. l fall detjfr Hakulinen, 1951, är attnärmaste varts.

ersättningenskulle avlida innanhanskadelidande, hadehan attvetatom
gällerersättningen sättbetalades hellre skulle ha att somut, sett samma-

tillföll arvingarnaskada änekonomiskbeträffande ersättning för att-
dödsfallet.gynnadesförsäkringsbolagskadevållaren denneseller av

regelfråganställatill anförts kanMed hänsyn vad sammaommansom nu
3 §i kap.kränkning 1sådani ersättning förbör gälla fråga avsessomom

samband medideell iersättning för skadabeträffandeskadeståndslagen som
vid denersättningför tillskälenförra fallet rättenpersonskada. I det attsynes

istarkarearvingarnaautomatiskt går äninteskadelidandes död över vara
slagsåtskillnad mellan dessa462. Enjfr 1972,fallet Jørgensen,det s.senare

sådanEnavsnitt 4.3.2.4.segjorts i engelskersättningar har också rätt
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lösning emellertid förenadär med praktiska olägenheter. Ersättningarna har
ofta sådant samband det skulle kunna skapa förvirring olika regleratt stor om
gällde för dem. Man bör alltså välja lösning för dessa ersättningar.samma

Frågan då de skadeståndsrättsligaär principer gäller i vårt landom som
bör ändras så den skadelidandes till skadestånd detta vidrätt slag hansatt av
död går arvingarna innanöver redan denna fastställtsharrätt avtalgenom
eller dom. När ställning till denna fråga bör ihålla minnet dettarman attman
endast sig skadestånd sigrör hänför till tiden före dödsfallet; därefterom som
uppkommer inte någon ideell skada.

Till skillnad från kränkning brott i princip tillfogas dengenom som-
skadelidande omedelbart vid skadehändelsen uppstår ideell vidskada per--
sonskada successivt. I många fall regleras personskada slutligt nären
akuttiden har upphört. Om den skadelidande avlider dessförinnan, föreligger
då bara anspråk skadestånd för sveda och värk. Det vidförstär en
utdragen skadereglering eller då skadeståndsfrågan går till rättegång ävensom
anspråk på höga skadestånd för bestående har uppkommit. Det innebärmen

det- bortsett från ersättning för kränkning brott, i vissa fallatt genom som
tillkan uppgå betydande belopp i allmänhet fråga ganska måttligaär om-

belopp skulle kunna tillfalla arvingarna skadelidandeden dör innansom om
ersättningsfrågan avgjorts.har

Ju längre det dröjer innan ersättningen har fastställts elleravtal domgenom
desto risken för den skadelidande hinnerstörre är avlida. I vissa fall,att t.ex.
då skadevållaren avsiktligt förhalar skadeståndsärendet, sigdet stötandeter att
skadeståndsskyldigheten bortfaller den skadelidande inte överlever tillsom
skadan reglerats. Men bortsett sådanafrån undantagsfall kan deäven

principernanuvarande leda till märkliga resultat. En fordran på skadestånd
itorde allmänhet förfallen till betalning i den mening i 1976vara som avses

iårs räntelag och med krav har framställts behövlig utredningoch lagtsatt
fram se NJA 1991 796 och 1975:102 126. skadeståndet skalls. prop. s.

ialltså betalas sin helhet så förutsättningardessa uppfyllda, ochärsnart som
enligt 4 § andra stycket räntelagen börjar dröjsmålsränta löpa detta belopp

månad Det förefaller inkonsekvent skyldighet fallerdenna bortatten senare.
den skadelidande innandör skyldigheten har infriats; det gäller ävenom

sanktionen för denna underlåtenhet, intedvs. upplupen erlagd dröjsmåls-men
ränta.

För undvika denna egendomlighet principernaborde de nuvarandeatt om
verkan skadelidandesden död i varje fall tilländras så skadeståndrättenattav

ideellför sådan skada det fråga går på arvingarna, denär översom nu om om
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skadelidande avlider efter det hans fordran skadestånd har förfallit tillatt
betalning. En sådan tidsgräns emellertid inte invändningsfri. För för-är att
fallodagen skall inträda krävs nämligen den skadelidandeantytts attsom nyss
kan ha lagt fram skäligenden utredning kan begäras honom.anses som av
Frågan detta krav inte alltid Nilsson,uppfyllt låter sig besvara så lätt seärom
1993, 380. Den kan därmed till osäkerhetstillstánd inteupphov etts. ge som

lyckligtskulle i detta lösning i ställetsammanhang. En bättre därförär attvara
dra vid den tidpunkt då krav på ersättningen har framställts. En sådangränsen

lösning, föreslagits Skadeståndskommittén avsnittredan år 1963 sesom av
3.4, har tidigare också valts i några europeiska länder.sagtssom

En möjlighet naturligtvis i flera andra europeiska länderär attannan som
låta till ersättning gå arvingarna skadelidande intepå denrätten över även om

framställt något krav innan lösninghar ersättning han avled. Dennaens
emellertid enligt meningskulle vår alltför från deutgöra ett stort avsteg

principer tillämpas för närvarande i vårt land.som
Sammanfattningsvis förordar tillvi dessa principer ändras så rättenatt att

skadestånd för ideell skada vid personskada och för kränkning brottgenom
faller bort, den skadelidande avlider innan ersättningkrav på sådan harom
framställts. En särskild bestämmelse idetta bör in skadeståndslagen.tasom
Eftersom inte skadestândetsbestämmelsen bestämmanderör ärutan av mer
allmän hör den knappast hemma i 5 enligt vår meningkap. börnatur tasutan
in i 3 varvid får6 kap. de 4 §§ i det kapitletnuvarande 3 ochsom en ny
flyttas och betecknas 4 och 5 §§.ett steg

Skadestånd för5.5 psykisk chock e.d.

5.5.1 Personskada

Vårt förslag: handling,Om någon dödats skadeståndsgrundandegenom en
har de stod den avlidne särskilt till personskadaskadestånd förnära rättsom
i form psykiska dödsfallet. Enbesvär åsamkats dem till följdav som av
särskild bestämmelse in i 5 2 § skadeståndslagen.detta kap.tasom

5.5.1.1 Allmänt

psykiska dessaPsykisk chock eller andra besvär personskada,anses omsom
påvisbar Förbesvär medicinskt effekt se avsnitt 3.1 3.5.1.1.ochutgör en
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psykiska har orsakatsdock de besvärentill skadestånd krävsrätt att enav
föreligger orsakssamband mellanhandling. Att detskadeståndsgrundande ett

bevisa. I princip tordehandling ofta svårtsådan kanbesvären och attvaraen
samband.bevisning dettaskadelidande skall förebringa fullgälla denatt om

påtagliga, docktypiskt särskilt harbevissvårigheternaI vissa fall, där ärsett
740 II.NJA 1992beviskrav tillämpats i rättspraxislägre se t.ex.ett s.

i logiskskadakrävs emellertid någotskadeståndsansvar änFör att enmer
vidsträcktEtt såskadeståndsgrundande beteende.mening orsakatshar ettav
förhindravissa situationer. Förnämligen föra för långt ihar attansettsansvar

rättspraxis.ansvarsbegränsningar i doktrin ocholika uppställtshardetta
tillendastskadestånd utgårbegränsning ligger i grundsatsensådanEn att

tredjemansskadaskada; s.k.eller direkt, drabbasomedelbart,den avsom
delvisbegränsning,3.2.2.4.princip inte avsnitt Eni seersätts somannan

följderi viss mån typiskaberäkneliga ochresultat, innebär baraattsammager
skalldetbrukar talaskadegörande beteendetdet ersätts; attommanav

avsnittoch skadan sekausalitet beteendeföreligga adekvat mellan detta

adekvansbedömning också kravvidIbland denna3.5.1.1. ställer ettuppman
skadegörande beteendet.följd detinte alltför avlägsenskadan äratt aven

samband mellan definnasliknande begränsning det skallEn är momentettatt
själva skadan eller, detoch ärkonstituerar vårdslöst beteende närettsom

följdskallfarlig skadanstrikt för verksamhet, utgörafråga att enansvarom
begränsning,Ytterligaretypiska faran.för verksamhetenden som gerenav

fallerför skadorskadestånd inte utgårför tanke,uttryck är att somsamma
skadeståndsregel.för vissutanför skyddsändamålet en

vill vid dessaolika skadesituationer fästaVilken ibetydelse an-man
rättspolitisk Omfråga.svarsbegränsningar i grundenär attansermanen

finna godtagbarinte gäller deti viss situation bör utgå,skadestånd att enen
nöjtdärvid ofta[rättspraxis harställningstagande.rättsgrundsats for detta man

168 och Andersson,motiveringar Hellner, 1985,intetsägande sesig med s.
domstolen kort1983 209 hänvisade Högstai rättsfallet NJA1993, 97; s.s.
ersättningsgill,skadanför långt betraktatill det skulle föraoch attattgott som

domstolen starkaåberopade1993 41 I ochi rättsfallen NJAoch s.
billighetsskäl.

skadeståndsgrundandetill följdpsykiska besvärDen drabbas av ensom av
förberättigad till skadeståndblisig själv kanhandling riktar honommotsom
fallpersonskada. Itillfogas någoninte i övrigthandessa besvär även när vart
förhandling hartill följd sådanskadelidandedengäller detta utsattsnär enav

situationskräckfylldförsatts iallvarligt ellerrisk skadas sättannat enatt
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se NJA 1971 78. Om tredjemansskada det inte tal, och de psykiskaärs.
besvären i detta fallår beräknelig typiskoch följd den skadestånds-en av

Ävengrundande handlingen. i övrigt finns det samband mellan skadannäraett
och denna handling.

Ersättningsfrågan tveksam någon tillfogatsär psykiskanär besvärmera av
bevittna anhörig dödas eller skadasnära allvarligt till följd någonatt att en av

skadestândsgrundande beteende. 1 den juridiska litteraturen seannans
Hellner, 1976, 50 och 1985, 170 Andersson, 1993, 553 harsamts. s. s.
rättsfallet NJA 1971 78 ibland tagits till intäkt för närståendeatts. som
bevittnat sådan skadehändelse tillhar skadestånd irätt så fallen oavsett om
dödsfallet respektive den allvarliga personskadan har vallats uppsåtligen eller
ej. Det har dock från ifrågasättsandra håll rättsfallet stöd för dennaom ger
slutsats ise Agell SvJT 1973 804 och Dufwa i SvJT 1986 45; jfr Högstas. s.
domstolens uttalande detta rättsfall i NJA 1993 41 1 och Hellnersamtom s.
i SvJT 1993 51 vid 1.nots.

Iunderdomstolarnas och Brottsskadenämndens praxis finns flera exempel
på skadestånd tillhar den tillfogats psykiska besvär vid åsynenatt utgetts som

anhörig dödats eller skadatsnära allvarligt våldsbrott.av en som engenom
Däremot finns det, såvitt känt, inte några fall där skadestånd i motsvarande
situationer vidhar utgått andra skadegörande handlingar våldsbrott.än

tidigareI rättspraxis vägrades skadestånd för psykiska besvär som
åsamkats någon underrättelsen anhörig dödatsnäraattgenom om en genom

skadeståndsgrundande handling; besvären inteansågs ha sådant sambandetten
handlingenmed den dödande skadestånd kunde NJA 1979 620.utgå seatt s.
emellertid nyligenDenna praxis har ändrats med avseende fall där den nära

anhörige blivit uppsåtligen dödad se NJA 1993 41 1 och 11. I underdomsto-s.
praxislamas har skadestånd utdömts i fall handlingenockså då den dödande

varit så vårdslös den varit likställa uppsåtligt dödande.medgrovt attatt
Det fråga skadestånd för psykiska besvärär öppen kan utgåävenen om
åsamkats någon underrättelsen anhörig har dödatsnäraattsom genom om en

vårdslös handling eller handling förnågongenom en genom en svararsom
oberoende vållande. Detsamma gäller anhörigeden harnär näraegetav
tillfogats personskada inte tillhar lett döden, sig skettdetsom genom envare
uppsåtlig handling eller ej. Till dess också frågor hardessa prövatsatt av
Högsta domstolen emellertidtorde rättsläget psykiska besvärattvara som
åsamkas närstående i ersättningsgilla isådana fall inte jfr SvJTBengtssonär
1993 788. Här sig förut ansvarsbegränsningarna gällandede nämndagörs.

olika imed styrka. Så högre grad fallet i ellerden dessaär än när som
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tillsituationer psykiska inte närstående denliknande åsamkats besvär är som
dödats eller skadats.

ansvarsbegränsningar förutföljande diskuteras i vad mån deI det som
väljs. ansvarsbe-lösningar Om dessahindra andrakannämnts attanses

intejuridiska litteraturen. Vi harskrivits åtskilligt i dengränsningar har det
skadestånds-redovisa debattenändamålsenligt ingåendedet attansett ommera

överväganden.rättspolitiskahandlar det ändåYtterstgränser.ansvarets om
behandla de synpunkternöjt med mycket kortfattatVi därförhar att somoss

delintresseradi debatt. Denförts fram demta närmareär taatt avavsom
samtidigt åberopar.till litteratur vihänvisas densynpunkterdessa som

Tredjemansskada1 25 5. . .

sådan ekono-§ skadeståndslagenenligt 1 kap. 2förmögenhetsskadaRen är
lider ellernågonsamband medmisk skada uppkommer attutan person-som

tillfogatsnågon harföljdEkonomisk förlustsakskada. är att annanavsom en
förmögenhetsskada seintesakskada räknas däremoteller som renperson-

ibrukar ställetekonomiska förlust577 och 628. Denna1975:5 452,s.prop.
skadeståndslagenenligtskadatredjemansskada. Sådanbetecknas ärsom

förersättning till efterlevandeersättningsgill i nämligen det gällerfall, närett
följd någontillunderhålloch för förlustbegravningskostnader attavm.m. av
förutprincipen,§. I övrigt nämnts,se 5 kap. 2har dödats är attsom

intetredjemansskada ersätts.

till följdtillfogats någonvarit också personskadalänge oklartDet har somom
tredjemansskada.eller sakskadanågon är att som enanseannans person-av

tredjemansskada denförutsätter1972, 226Enligt Karlgren att somens.
med dennaeller sakskada;själv tillfogatsersättning inte harbegär person-

någon drabbastredjemansskadaingendefinition föreligger alltså när av
personskada.allvarligadöd ellertill följdpsykiska besvär en annan personsav

också det166 har1973,i SvJT 1969 340 och LechHellner ansetts.s.
särskild personskada ändetta fallriktigare bedöma typ som enatt avsom en

i SvJTredovisats Bengtssonuppfattning hartredjemansskada. Samma av
samtidigtdock1984 188 f.Conradi i SvJT1978 516, liksom soms.avs.

följdskada.tredjelikheter medhar vissaframhållit chockskadornaatt mans
ersättning i svensktillorsaken1990, 142 hävdatDäremot har Roos attatts.

vid meddelandetchocktill drabbatstidigare lämnats deninterätt enavsom
tredjemansskada. Dennasigdöd detanförvants är rörtatt om enom en

Sisula-1991:146, återgivetalltjämt i finsk se HDuppfattning har rätt avman
392.i TJFF 1994Tulokas s.
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I rättsfallen NJA 1993 41 I och uttalade Högsta domstolen denatts.
vedertagna principen i svensk tredjemansskada inte sitträtt harersättsatt
väsentliga tillämpningsområde i sådana fall tredje drabbasnår allmänman av
förmögenhetsskada till följd någon lidit fysisk skada.attav annan en
Domstolen emellertid inte uttryckligen ställning till i vad mån andratog även
fall kan klassificera tredjemansskada tillade principen iatt utanvara attsom
sig i fall inte kan hindra skadestånd till den har tillfogatsvart anses som
personskada avsnittse 3.5.1.5.

Huruvida psykiska besvär till följd någon död eller allvarligareav annans
personskada bör betraktas tredjemansskada eller defini-ärsom en ren
tionsfråga. Det skulle begreppjurisprudens låter på dennasvaretvara om man
fråga skadestånd skall utgå eller jfr Kleineman iavgöra JT 1993-94om

718 ff.. Som Hellner framhållit i SvJT 1969 343, och understrukitss. s. som
Högsta domstolen i 1993 års rättsfall, bör eventuella önskemålav om en

utvidgning till skadestånd i hithöranderätten fall bedömas hänsyn tillutanav
någon principallmän skadeståndsansvarets begränsning till gälla denattom
omedelbart skadelidandes förlust.

Tredjemansskadebegreppet lämpar sig alltså enligt mening intevår som
mellan ersättningsvärda ickeoch ersättningsvärdagräns fall. Frågan dåär om

sådan kan dras med hjälp någon principgräns skadeståndsan-en av annan om
begränsning.svarets

5.5.1.3 Oväntade och atypiska skadeverkningar

Vid bedömningen någon har orsakat skada vårdslöshet brukaromav en av
beakta har insettdenne eller borde ha insett risken för skadaman attom en

skulle uppkomma. Om skadevållaren haft anledning riskhar denna iatt ta
beräkning därföroch borde avhållit sigha från handla han gjorde,att som

förfarandet vårdslöst.anses
Iden juridiska litteraturen har ibland hävdats för skadeståndsansvardetatt

gnind vårdslöshet insettkrävs skadevållaren har eller borde insetthaattav
risken justfor den skadliga effekt varitinträdde; hans handlande skall hasom
vårdslöst i förhållande till denna effekt Strahl, 1964, 337 ff.se samts.
Conradi i SvJT 1974 34 och 1984 181 f.. Enligt uppfattning,s. s. en annan

vårdslöshetsbedömrtingenden förhärskande, emellertidtarsom synes vara
sikte bara på den först inträdda effekten; föreligger vårdslöshet i förhållande

till denna effekt, får skadevållaren för effekter inträffarävensvara som
därefter avseende han insett inse Rodhe, 1956,eller bort dem seutan om
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hänvisningar269 med1993,1973 32 ff. och Andersson,305, Lech, s.s.s.
iatypiska effekter skärs dålitteratur. Alltför oväntade ellertill ytterligare

slumpmässigakausalitet;hjälp begreppet adekvatmedstället bort rentav
1985, 165 ff..Hellner,följder inadekvata se s.anses

skadeståndsan-sådantför begränsaanvänds ocksåAdekvansbegreppet att
någotbegrepp dådettapå oaktsamhet,inte grundas även ges enomsomsvar

263 f..och1993, 105innebörd Andersson,se s.annan
anhörig dödasbevittnapsykiskafår besvär näranågonAtt attatt enav

typisk följd dennaberäknelig ochfulltallvarligt tordeskadaseller avvara en
psykiska besvär närafårgäller någonDetsammahändelse. när att se enav

tillpsykiska besvärallvarligt. hellerIntejust eller skadatsanhörig dödatssom
skadats all-elleranhörig dödatsharunderrättelsenföljd näraatt enomav

intepsykiska besvärenmån deslumpmässig effekt. I denvarligt utgör en
dealltså ärförklaringen änmåstei dessa fall attersätts annanvara en

atypiska.oväntade eller
död ellerföljd någonstillpsykiska besvärfåttharOm den avsom

det liggatill denne, kan närmarenärståendeintepersonskadaallvarligare är
typisk följdberäknelig ochvaritinte harhävda besvärentill hands att enatt
framkallatspsykiska besvärendefall gäller detIskadehändelsen. vart omav

sådanapåståsvårarehändelse. Detdenna ärunderrättelse att attomav en
någonföljduppkommitatypiska deoväntade och attnärbesvär är avsom

allvarligt.eller skadatsdödatsbevittnat att personen

skadeverkningarAvlägsna5.5.1.4

avlägsnaalltförförhindrakausalitetadekvatpå även attKravet attavser
ersättningexempel pårättspraxis finns mångaIskadeverkningar attersätts.

följd detalltför avlägsentill skadanhänvisningavböjts medhar avatt envar
samband med dettahaft sådantinteskadanbeteendet ellerskadegörande att

1979148 och1955NJAborde utdömas seskadeståndbeteende t.ex. s.att
behöverdenslagbedömning änsig dåDet620. rör annat somavom ens.
typiskaberäkneliga ochskadeverkningarna ärställning tillförgöras att ta om

1981 533.i SvJTjfr Bengtsson s.
alltför avlägseninteskadan äriligger kravetVad närmare attsom

ledning,säkernågondoktrinenrättspraxis. Inte hellerinte klartframgår gerav
i detta kravinnebördvarierandeintycks läggaolika författaredärförbl.a. att

överdrift kan det sägasnågonmed attskilda syften;i deanvänds mestsom
denuttydarefinnsdetformerlika mångaiförekommeradekvansläran avsom
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jfr Andersson, 1993, 97. Denna lära har betecknats diffus ochs. som
kameleontaktig se Andersen, 1970, 68, och den har förklarats sås. vara
obestämd den alltid till motivera det resultat villatt kommaattpassar som man
till Strahl, 1964,se 335; jfr Grönfors, 1952, 54, Persson, 1962, 52s. s. s.
och Bengtsson i SvJT 1994 194. Med tillspetsad formulering hars. t.o.m.en
hävdats den skada adekvatär domstolarna ersättningsgillatt som anser vara
se Trolle, 1969, 408. Det sig alltså irör betydande grad rättspoli-s. om en
tisk bedömning.

När någon får psykiska besvär bevittna dödas elleratt attav en person
skadas allvarligt, dessa besvärär direkt följd den skadegörande hand-en av
lingen. Det sakär de psykiskaän besvärennär uppkommeren annan genom

underrättelse dödsfallet eller den allvarliga personskadan; besvären ären om
i det fallet följd resultatet den skadegörande handlingen. Enen av av
gränsdragning innebär skadestånd för psykiskaden skadan i detattsom ges
förra i det fallet inte godtyckligär och kan i och för sigmen senare
försvaras med det direktbör gälla och samband mellan handlingennäraatt ett
och den psykiska skadan. Det kan visserligen sådan avgränsningsägas att en
innebär till ersättning blirrätten beroende tillfällighet, nämligenatt av en ren

den ersättningsberättigade råkade befinna sig på skadeplatsen bevittnaochatt
skadehändelsen jfr hovrättens uttalande i rättsfallet NJA 1993 41 Mens.
det just tillfällighetdemiaär fallen skiljer siggör åt.attsom

Högsta domstolen har emellertid i 1993 års rättsfall ändringmed detav-
kommit till iuttryck rättsfalletsynsätt NJA 1979 620som ansett atts. en-

sådan blir för åtminstone igräns snäv fall då drabbats psykiskaen person av
besvär till följd närstående blivit uppsåtligen Tilldödad. stöd härförattav en
åberopade domstolen billighetsskäl,starka alltså rättspolitisktett rent argu-

Vi delar denna uppfattning. Frågan då det går dra någonärment. attom
naturlig mellan ersättningsvärda och inte ersättningsvärdagräns fall.annan

5.5.1.5 Skyddat intresse m.m.

Kravet adekvat kausalitet iblandhar formulerats så, det skallatt ettvara
samband mellan vårdslösheten i den handlandes beteende och skadan Agellse
i SvJT 1973 801 ff.. I rättspraxis finns exempel på dennas. resonemang av

FFRse 1960 318, redovisats avsnitti 3.5.1.4.typ s. som
Ett uttryckasätt denna tanke vid adekvansbedömningenärannat att att -

eller slags komplement till denna bedömning uppställa krav påettgenom ett-
skadan har drabbat det intresse eller något intressende åsidosattatt av som en



Överväganden 1995:33SOU384

intresse hars.k. skyddatskydda. Denna lärahandlingsnorm att omavser
Nordenson i rättsfalletjustitierådetutförligt i särskilt yttrandeutvecklats ett av

juridiska litteraturen sediskuterats i den1976 458 och harNJA även oms.
234 ff..också SOU 1993:55136 ff.; jfrAndersson, 1993,debattdenna s.s.

civilrättslig ellerlagregelfinnas någontorde det knappastI svensk rätt av
denförhindra någontill syfte änstraffrättslig har attatt somnatur annansom

tillpsykiska besvärhandling drabbasskadegörandeförprimärt utsätts aven
rättsreglernasemellertid intehandling. Det hindrarföljd denna attav

rättstillämp-eller ilagstiftarenriktningutvidgas i dennaskyddsomfång kan av
804;i SvJT 1973jfr Agellrättspolitiskt önskvärtningen, det etts.ansesom

hän-enbart medoch II. Att1993 41 Irättsfallen NJApâ dettaexempel är s.
utvidgning blir någotsådanintresse avstå frånskyddattill läranvisning enom

336.i 1969jfr Hellner SvJTcirkelresonemang s.ettav
kommit gällajuridiska litteraturenitid diskussionen denhar attPå senare

respektive skyddsända-nonnskyddsläranvanligen kalladebesläktade läror,två
vid sidansjälvständigttillämpasavseddaläror,målsläran. Dessa är att avsom
skadestånds-fråganstarkt förenklatgåradekvansläran, attut om--

olikavärderingrättspolitiskutifrånskall avgörasgränser avansvarets en
i JT1993, och dens.Andersson,Kleineman, 1987,omständigheter se samt
ochskadevållarensskall sålundaläranenligt den392 ff.;1994-95 senares.

emellertid intevarandra. Detskadelidandes intressenden vägas mot ger
mellanpraktiken bör drasibedömningen hurledning for gränsensärskilt stor

åsamkatspsykiska besvärersättningvärda fallickeersättningvärda och somav
jfrallvarligtskadatsellerdödatsharföljdnågon att personen annanavsom

1993-94 847.i JTHellner s.

beskaflenhethandlingensskadegörande5.5.1.6 Den

möjligtdetfråganhovrätten41 I ställde attNJA 1993rättsfalletI varoms.
bör godtasersättningsrättsituationer därrimligt depå sätt avgränsa enett
våldsbrottunderrättelsenföljddepression tillbeträffande ett grovtomav

förutsättningförstabordeanhörig. Enligt hovrättenbegånget nära enmot en
sig,brottslighetenupprörandeochsvårhet: tergälla brottets grövre mer

Högstatill ersättning.medgeför rättbordedesto större attutrymmet vara
frågatill dennaställninguttryckligenintei rättsfallet utandomstolen tog

utgåkunnabordeskadeståndendasttidigareförklarade, nämnts, attsom
till följdpsykiska besvärdrabbats attdåi fallåtminstone enavavpersonen

därförsiguppställer ärfrågauppsåtligen dödad. Enblivitnärstående omsom
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till skadeståndrätten med hänsyn till kravet på adekvat kausalitet e.d. bör
begränsas till just dessa fall.

l finsk litteratur har uttalats chockskada någon drabbas dåatt en som av en
anhörig skadas allvarligt oftanära adekvat det för skadeståndär att attmen

skall utgå i sådant fall krävs skadan i övrigt ersättningsgill,även ärett att
något iden likhet med vad gäller i fråga förmögen-som som om ren-
hetsskada lättare kan bli skadevållaren uppsåtligenhar handlat se Saxén,om-
1983, 394. Vidare har för norsk del antagits någon har vållaträtts att,s. om

skada uppsåtligen, hans omfattar också skadeföljderen ansvar som annars
skulle ha opåräkneliga se Lødrup, 1987, 247; i den norskaansetts som s.
doktrinen framhållitshar rättskänslan normalt starkareatt motreagerar en
orsak föras tillbakakan till etiskt klandervärd handling än motsom en en
orsak hänföra till olyckshändelseär eller naturkatastrof seattsom en en
Nygaard, 1992, 367. Också i dansk litteratur finns förespråkare för atts. en
skadeföljd skall adekvat vårdslöst uppsåtligt skadevålla-ev.grövreanses

handlathar se Jørgensen Nørgaard, 1976, 176 f..ren s.-
I rättspraxisnorsk tidigare ha vårdslöstansett att ett grovtsynes man

beteende vissa opåräkneliga skadeföljder blir ersättningsgilla se Rt.gör att
1960 vilket357, i rättsfall modern till 15-årig pojke drunknat närs. en som en

biliststarkt berusad kört kajkant tillerkändes psykiskaskadestånd föröver en
besvär tillfogats henne hon kom till olycksplatsen och såg dödenär densom

rättsfalletdras vattnet. Av Rt. 1985 1011 följatorde dock attsonen upp ur s.
vårdslöshet inte längre förutsättning i norsk för tillfogatsär denrätt atten som
psykiska till följdbesvär anhörigs död skall kunna ersättning förnäraav en
sin ipersonskada se Hagstrøm LoR 1987 629 och Lødrup, 1987,egen s.

254; i rättsfall fick kvinna,detta sin make dödassetts. en som av en
signallykta ersättningpå tåg, för psykiska till följdbesvär dennaett av
händelse järnvägen ansågs ansvarig objektivendast på grund.trots att

Inte i rättspraxis i Danmark,heller Finland eller något europeiskt land
uppfattningenutanför Norden ñnns stöd för möjligheterna ersättningatt att

för psykiska besvär till följd dödats eller skadatsatt annanav en person
allvarligt blir handlingen varit uppsåtligden skadegörande ellerstörre när

vårdslös så inte har varit fallet.än närgrovt

För vidkommandesvensk enligt Conradi i SvJT 1984 184rätts kan det s.
lmappast anbefallas kräver mindre fråga påräkneligheti sträckeratt man om -
adekvansen vidare det skadegörande beteendet oaktsamt ellernär är grovt-
uppsåtligt. Också Andersson 1993, 104 framhåller den principiellaatts.
inställningen klassiskaskuldgraden inte har med adekvansläransär att
påräknelighetsbedömning redovisatsEn liknande inställning hargöra.att av
Hellner i SvJT 1993 457, vilken kommentar till rättsfallen NJAsåsoms. en
1993 vid41 I och uttalat det får något förvånandebetraktasatt atts. ensom
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vid skadan orsakatsadekvansbedömning avseende har fästsså attstort genom
handling.skadestândsgrundandeinte någonuppsåtligt dödande, annangenom

någonpsykiska åsamkasriktigt besvärför sig det säkertI och är att som
allvarligt typiskt blirdödats eller skadatstill följd settatt en annan personav

uppsåtligen skadevållarenvâllatsskadehändelsen har närallvarligare ännär
på grundför händelsen änförfarit vårdslöst ellerhar egetannansvarar

följdberäknelig typiskfullt ochpsykiska tordeMen besvärvållande. vara en
följd iavlägseninte helleri fallet. De kandet sägasäven vara en mersenare

tillanledning med hänsynintemening finns det alltsåfallet. Enligt vårdet att
ersättning endastsambanddirekt ochforutsebarhet eller närakraven ett ge

uppsåtlig handling.allvarligteller skadatsnågon dödatsnär genom enannan
rättspolitiska skälandradetavsnitt 5.5.1.8 till fråganiVi återkommer avom

fall.skadestånd till sådanatillmotiverat begränsakan rättenattvara

begränsningarAndra5.5.1. 7

kriterierytterligarenågraIuppställde hovrätten1993 41rättsfallet NJAl s.
principer adekvatgrundläggandekonflikt medikommaför omattatt- utan

psykiska besvärtillfogatsersättning till denurskilja fall därkausalitet som-
Utöver deti fallet.aktuella detsituationeri sådanautgåborde som var

enligt hovrättenborde detgrovhet,dvs. brottetskriterium just behandlats,som
skadelidan-tidpunkt då dendenbrottet ochtidssamband mellanfinnas näraett

skadelidandedenfordrasVidare borde detdetta.fick kännedomde attom
tillmätasSlutligen borde detanknytning till brottsplatsen.fonnhade någon av

till avlidnesanknytning densärskildgärningsmannen hade haftbetydelse om
vänskapsband.familje- elleranhöriga, Lex.

adekvansbe-principer förvissa allmännauppställaförsökDetta att
ambitiöst ochbetecknats1993 458i SvJTdömningen Hellnerhar soms.av

Bortsettintressant.mycket1992-93 822Kleineman i JT ansetts varas.av
emellertid intedomstolenHögstagrovhethänvisningen till brottetsfrån tog
också i självatycksDessaställdekriterier hovrättendefasta på upp.som

Enligtfrågadet dåjust det fallin påforverket ha valts om.att varsompassa
ersättningsvärdamellangenerellintesig gränsmening lämpar devår ensom

fall.ersättningsvärdainteoch
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5.5.1.8 Rättspolitisk bedömning

I 1993 års rättsfall uttalade Högsta domstolen långtgående utvidgningatt en av
möjligheterna till skadestånd för psykiska besvär till följd någons död ellerav
allvarliga personskada förutsätter så ingående överväganden både prin-av
cipiell praktiskoch de lämpligen bör ankomma på lagstiftaren. Dennanatur att
inställning kritiseratshar Kleineman i JT 1992-93 824, förklaratav s. som
sig ha svårt förstå lagstiftaren antingen via detaljerade regler elleratt att -

allmänna motivuttalanden skulle bättre skickad vårängenom vara-
prejudilcatsinstans fall aktualiseras, dra förnär sådana fallgränsenatt, nya upp
då förutsättningarna för bör föreligga och sådana då intedet äransvar anses
rimligt låta gärningsmannen betala tillskadestånd närstående jfr äatt ena
sidan Kleineman, 1987, 425 139 och i JT 1993-94 719, därnots. s. samma
gnmdsyn i frågan rättsbildning lagstiftning eller rättspraxis kommerom genom
till sidanuttryck, och å andra Andersson, 1993, 204 ff. 1993,och Dufwa,s.

1735 ff., mindredär dogmatisk ståndpunkt redovisas.s. en
Som framgått det tidigare anförda det sig i falldetta utpräglatrörav om en

rättspolitisk bedömning. Enligt vår mening bör lagstiftaren inte sigundandra
så känsligt område det förevarande åtminstonestakaansvaret att ett utsom

huvudsaklig mellan ersättningsvärda och icke ersättningsvärda fall.gränsen
vissaDet hindrar inte gränsfall i fortsättningen tilläven kan överlämnasatt

rättstillämpningen.

särskild fördel lagstiftningEn med lagstiftaren inte behöver kännaär att
sig lika rättstillämparenbunden vid den begreppsapparat i frågasom som om
skadeståndsansvarets utbildatshar i doktrin rättspraxis.gränser och I stället

rättspolitiskakan de redovisas iklädas täck-öppetargumenten utan att en
mantel sådana rättstekniska kausalitetbegrepp adekvat e.d.av som

En utgångspunkt för de ifortsatta övervägandena denna del någonär att
har åsamkats personskada i form psykiska till följdbesvär atten av av en

har dödats eller skadats allvarligt skadestånds-annan person genom en
handling.grundande I rimligt tillfogatsoch för sig det allaär att som en

personskada kan i logisk meningskadestånd har orsakatdenav som en
sådan skada. Så långt kan emellertid inte gå, någon måstegränsutanman
uppenbarligen finnas.

Ett krav bör ställas lagreglering enligt vårdenna gräns ärsom en av
mening lagstiftningen fallså tydligt möjligt vilka är ersätt-att som anger som
ningsgilla; ingen betjänt hållen huvudsakligenallmänt lagregelär av en som
hänvisar till rimlighetsöverväganden. vidare praktisktLagregeln börrena vara
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iadministrationskostnader denså inte upphov till högaanvändbar, denatt ger
inte utvidgningi övrigt beaktaspraktiska skaderegleringen. Också måste att en

rättsfall kanfast i 1993 årslagtsfor skadeståndsansvaretden gräns somav
samhällsekonomiska konsekvenser.besvärande

intelagstiftningen kanuppenbarttill dessa krav detMed hänsyn är att ge
till följdfått psykiska besvärhartill skadestånd för helsträtt avvem som som

Enligthandling.skadeståndsgrundandehar skadatsnågonatt genom enannan
bara deni princip tillkommasådanmening börvår rätt genomsomen

särskilt Hur dennaskadadeliknande stod den nära.samboende ellersläktskap,
vi till iåterkommerersättningsberättigade bör avgränsaskrets närmareav

avsnitt 5.5.1.9.
till fall då denvidareskadeståndbör begränsas näratillEn lagreglerad rätt

också framkallaspsykiska besvärGivetvis kananhörige har dödats. attav en
besväreninte lika säkert äremellertid dåDetanhörig har skadats. är attnära

falletså inteKlartskadehändelsen. ärtypisk följd ärochförutsebar attaven
skadeståndfall därexempel pålindrigt;anhörig skadatsharnär nära somen

från tyski fråga kan rättsprax-komma nämnasskäl inte bördetta gärna ettav
brutithadehansvid underrättelsenavledhjärtsjukis, där att sonommanen
164.Lech, 1972,handling seskadeståndsgrundande s.genom enarmen

atypiskaochoväntadeintetidigarebesvären,torde nämnts,Däremot varasom
personskada.allvarligareanhörige tillfogatsharfall då deni sådana nära en

lindrigareallvarligare ochmellaninte lika fastgår draMen det gränsatt en
generellOchandra fall. rättdödsfall ochmellanpersonskadorfall ensomav

anhörig skadatsföljdtillför psykiska besvär näraskadeståndtill att enav
överblicka.svårakostnadskonsekvenser ärkunna fåallvarligt skulle attsom

utgåfall bör kunnai särskildaskadeståndinteutesluterVad attsagtnu
allvarligt.anhörig har skadatstill följdpsykiska besvär näraforäven attav en

självabevittnabesvärennågon tillfogatsgäller detFramför allt när attav
skadeståndtilltordesådana fallåtminstone i vissa rättskadehändelsen;

Även fall,andra78.jfr NJA 1971enligt gällanderedanföreligga rätt s.
liv och död,mellanhaefteranhörige har överlevt svävatdennär nära attt.ex.

mening dockEnligt börvårbefogad.till skadeståndkan rätt envaraen
liknandeellerfall dettasiktelagreglering inte utformas medgenerell av

rättstillämpningen medifortsättningenifall bör avgörasdessaslag, ävenutan
omständigheter.samtliga föreliggandebeaktande av

alltsåe.d. börchockskadorförtill skadeståndlagregleringEn rättenav
skadeståndsgrundandedödatsanhörig harfall därinriktas nära engenomen

anledningfinnssynpunkträttspolitiskfrånFrågan då det atthandling. är om
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i lagstiftningen dra ytterligare med hänsyn tillgräns grunden för skade-en
ståndsansvaret.

Vi ihar avsnitt 5.5.1.6 konstaterat det utifrån kravet på adekvatatt
kausalitet e.d. inte finns anledning någon skillnad mellangöra uppsåtligtatt
dödande och skadeståndsgrundande beteende. Inte hellerannat andra
rättspolitiska skäl talar enligt vår mening för sådan gränsdragning.en

Ett rättspolitislct för ersättning bara i de fall dåargument näraatt ge en
anhörig har dödats uppsåtligt brott skulle visserligen kunnaettgenom attvara

justdet i de fallenär ersättningsmöjlighet sig särskilt angelägen förtersom en
rättskånslan. Detta bygger sannolikt på tankegångar liknande slagargument av

liggerde bakom den nuvarande bestämmelsen l kap. 3 § skade-som som
ståndslagen ersättning för kränkning brott. Det allmänna rätts-om genom
medvetandet kräver den forutsätts rättskränlcning kan få ersättningatt som en
for lcränlming.demia Det sig emellertid dårör ersättning helt annatom en av
slag ersättning för personskada.än Huruvida finnsdet anledning sär-att ge
skild ersättning for den kränkning, eller vad vill kalla det, någonman nu som
kan känna anhörig har dödatsnär nära uppsåtligt brott återkom-etten genom

vi till i avsnitt 5.5.2.mer
När det gäller skadestånd för finnspersonskada det däremot intesagtsom

grund för låta till skadeståndrätten bli beroende skadan haratt av om
framkallats uppsåtligt brott eller inte. En sådan åtskillnad skulleettgenom

nyhet för svensk del;rätts det mycket länge sedanärvara en som en
personskada bara den vållatsnär uppsåtligt brott. Viersattes ettgenom ser
inte heller rationellanågra skäl för vid fall dåsätta gränsatt näraen en
anhörig dödats vårdslöst förfarande dvs. i praktiken brottetettgenom genom
vållande till död. Tvärtom skulle det försvåra skaderegleringenannans om

måste utreda huruvida vårdslöshet förekommithar i de fall dåävenman
skadeståndsansvaret i övrigt vilar strikt grund.

I den allmänna samhällsdebatten inte minst efter Estoniakatastrofen har- -
framhållits svensk skadeståndsrätt inte tillräckligt det gälleratt är generös när
skadestånd för psykiska besvär till följd anhörig har dödatsnäraattav en

skadeståndsgrundande handling. En till skadestånd i dessa fallrättgenom en
grunden för skadeståndsansvaret skulle därför sannolikt hälsasoavsett med

tillfredsställelse allmänheten. I de andra länder där skadestånd förutgesav
chockskador e.d. till följd anhörigs död faster intenära heller någotav en man
avseende vid vilken ansvarsgrund gäller beträffandese England avsnittsom
4.3.2.5, beträffande Italien avsnitt 4.3.4.5, beträffande Schweiz avsnitt 4.3.6.5
och beträffande Tyskland avsnitt 4.3.7.5. Och i nordisk doktrin har frånman
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tillfogas psykiskainnebär allaförordat lösningolika håll att somen som
skadeståndsgrundandeanhörigtill följd dödatsbesvär näraatt genom enav en
för personskadafå ersättning dennahandling vilket slag det må kanav vara
Vinding 1990,255 Kruse,1972, 164, Lødrup, 1987,Lech,se s.s.

1993, 556.293 och Andersson, s.s.
dennasamhällsekonomiska konsekvensernaemellertid deFrågan är avom

väljas.allt inte börlösning sådana denär trotsatt
anhörigtill följdersättning för psykiska besvärtill näraDen rätt attav en

i 1993domstolenslagits fast Högstauppsåtligt brottdödats ett avgenom som
115år 1993 dödadesUndervissa kostnadskonsekvenser.rättsfall harårs ca

dödligmedmisshandelmord, dråp ochuppsåtliga brottgenompersoner
rättsfall har betalats1993 årsbelopp eftersammanlagdautgång. Det utsom

respektiveBrottsskadenärrmdenpsykiska frånanledning sådana besvärmed av
ingår i ochhem-överfallsskyddBrottsoffermyndigheten och från det som

mindresigförhållandevis måttligt; det änvillahemförsälqirtgama rörär enom
Även något sedantänkas ökabelopp kanår. dettamilj. krhalv omper

utsträckningislagit igenom fullersättningsmöjlighet hardennavetskapen om
tillbegränsa denskäl rätti fråga dettainte kommadetkan gärna att nuav

1993 års rättsfall.följerskadestånd som av
anhörig dödatsi fall dåtill skadeståndheller näraInte rätt genom enenen

Underkostnadskonsekvenser.avskräckandehandling skulle få någravårdslös
tilloaktsamhet vållandestraffbar2501993 dödades drygtår genompersoner

anledningKostnaderna medtrafiken.175 idem dödadesdöd. Av caannans
ansvarsförsäkring i falleller,i belastadödsfall kommer regelövriga att enav

kostnader tordeDessaanslag.Brottsoffermyndighetensdå sådan saknas,
uppsåtligaanledningmedbetalasunderstiga beloppdetsammanlagt ut avsom

dödsfall.
iskadeståndkostnaderna, ävendeTotalt uppkommer största gessett om

handlingskadeståndsgrundandeanhörig har dödatsfall då nära engenomen
1993 rördeårtrafiken. UnderiHit flesta dödsfallvårdslös. hör deinte ärsom

straffbarfall därmed deTillsammansfall.sig 450 sådanadet encaom
medKostnadernai trafiken.alltså 625förelåg dödadesoaktsamhet personerca

Hurtrafikförsäkringen.belastadödsfall kommeranledning dessa storaattav
uppfattningsäkersig någonmöjligt bildaintebli detkostnader kandessa är att

inte kommersammanlagtkostnadernaanledningfinns dockDet att tro attom.
i storleks-kostnadsbelastning dennamilj. året. Enöverstiga 10-15 kr.att om

trafikförsäkringspremierna.1-1,5ordning procentmotsvarar av
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De kostnader har redovisats vissakan år bli betydligt högre,som nu om
det inträffar eller flera skadehändelser med mycket antal dödsfall.etten stort
Det sig emellertid dårör engångsföreteelser i det långa loppet inteom som
förändrar kostnadsbilden nänmvärt.

En till skadestånd förrätt psykiska besvär till följd anhörignäraattav en
dödats skadeståndsgrundande handling medför inte enligt vårgenom en
mening så betydande kostnader finnsdet anledning begränsa denna rättatt att

det skall sig psykiskasätt än besvärröraannat att är attom som anse som
personskada. Vi förordar bestämmelse detta innehåll in i 5 kap.att tasen av
2 § skadeståndslagen, handlar efterlevandes till skadestånd tillrättsom om
följd någon har dödats. Det bör påpekas bestämmelsen inte likaatt attav -
litet andra regler i skadeståndslagen se 1972:5 568 fårt.ex.som prop. s. -

motsättningsvisläsas så, den utesluter till skadestånd i andra fall.rättatt en
Som förut får frågan huruvida skadestånd i situationernämnts kan utgå som

jämförbara demmed lagreglerats i rättstillärnpningen.är avgörassom

5.5.1.9 Närstående

Som i avsnitt 5.5.1.8 bör lagreglerad tillnämnts skadestånd förrätten
följdpsykiska besvär till någon dödats tillkomma endast den harattav som

stått den avlidne särskilt Frågan emellertidnära. hur kretsen ersättningsbe-är
rättigade ibör bestämmas lagreglering denna ersättningsrätt.en av

möjlighet iEn lagen räkna vissa personkategorierär skallatt upp som vara
ersättningsberättigade. En sådan uppräkning fördelenhar den lagenatt ger
klart i fråga. Nackdelenbesked denna med denna metod så stelbentär att en
reglering inte medger nyanserad bedömning till särskildamed hänsyn deen
omständigheter föreligga enskilda fallet.kan i detsom

En möjlighet i ersättningsberättigadelagen kretsenär göraattannan
vidganska och låta omständighetenden någon har åsamkatsatt en person-

skada i form psykiska besvär till följd dödsfallet intelåtutgöra ett,av av vara
avgörande, kriterium han har avlidne så det rimligtstått den nära äratt att

skadestånd utgår för demia personskada.att
Enligt vår mening det tydligt lagregleringen i första siktehand börär att ta

Ävenpå den avlidnes make, registrerade sambo, barn och föräldrar.partner,
andra, syskon, vid tiden dödsfallet bodde tillsammansför med dent.ex. som

avlidit bör i de flesta fall till åsamkasberättigade skadestånd desom anses om
psykiska besvär till följd biologisktdödsfallet. Något krav släktskapav
torde därvid inte exempelvisböra krävas; förutom adoptivbarn bör fosterbarn
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särskilda fall börersättning. Ii fråga förkunna kommas.k. särkullbarnoch
tillsammans med deninte har botttillutgå denskadestånd kunna även som

samhörighet mellan demsådanandra skäl har råttavlidne, det somenavom
till denVi alltsåanslutersamboendefinns mellannormalt osspersoner.

vilka bör kunnarättstillämpningen i frågagjorts ibedömning har somomsom
dödatsnågon hartill följdför psykiska besvärskadestånd att engenomav

avsnitt 3.5.1.6.handlingskadeståndsgrundande se
sig den förstalämpligt användavisar det knappastanfördaDet är attatt av

ersättnings-kretseni lagenförangivna metodernade att angenyssav
in ifångasför kunnavarierandealltförOmständigheternaberättigade. är att

skadestånd.fåpersonkategorier skall kunnai deuppräkning lagen somaven
lagregelndärförVi förordarväljas.metodenden andrastället bör attl

till skade-särskilt haravlidne nära rätthar stått denså deutformas att som
till följdtillfogats dempsykiska besväri formpersonskadastånd för somav

rättstillämpningen närmarebli uppgift förfårdödsfallet. Det attenav
skadeståndtillfördetta kravsådana rättomständigheternaprecisera ärnär att

uppfyllt.är

Kränkning5.5.2

införas förkränkning intebörförtill skadeståndVår bedömning: En rätt
brottslig handling.till har dödatsefterlevande den engenomsom

ipersonskadatillfogatstill harskadestånd denHittills talathar somom
skade-har dödatsnågontill följdpsykiska besvärform att genom enavav

utgå ocksåskadestånd böremellertidFråganhandling.ståndsgnmdande är om
anhörig dödatshardåkännanågon kan närakränkningdenför ensom

tillkantidigare har rättnämntsSomdennesbrott enmotett person.genom
rättskänslan.för den allmännaönskvärdframståi fallskadestånd dessa som

ibestämmelsenklarlagtshar1993 41 I ochrättsfallenGenom atts.
intekränkning brott ärskadestånd förskadeståndslagen§kap. 3l genomom

sinbrottkränktsdå någon hari andra fall mottillämplig ettän per-genom
alltså inteBestämmelsen rätt3.5.2.avsnittfrid sefrihet, ellersonliga ära ger

någontillfogasbrott kansådantlidandeför dettill skadestånd ettgenomsom
skada dettaemellertid hävdatsharjuridiska litteraturen attI den avenannan.

kränkning dennesbetraktassynpunkt kanallmänslag från avensomen
skadestånd itill454 rätt1993i SvJTsinnesfrid Hellnerse attsamt ens.
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detta fall skulle förenkla hanteringen skadefallen se Andersson, 1993,av
557.s.
En sådan ordning har också sedan länge gällt i norsk Enligt § 3-5 irätt.

den norska erstatningsloven kan den uppsåtligen eller vårdslöshetsom av grov
har vållat någons död åläggas oppreisning till den dödes make, barnatt utge
eller föräldrar. Ersättningen bestäms efter reaktionerde efterlevandesom
normalt har i sådan situation, oberoende deras reaktion i det särskildaen av
fallet. Bestämmelsen har emellertid tillämpats mycket sällan och i regel bara
vid trañkbrott Nygaard,se 1992, 178. En motsvarande bestämmelse finnss.
inte iheller något europeiskt land.annat

Vad framför allt orsakar sådan kränkning i kap. 3 §1som en som avses
skadeståndslagen någon har velat illa.är Den kränkning någonatt en som
kan för anhörigutsättas nära har dödats våldsbrottatt ärgenom etten genom
i regel slag. Det sig då känslorrör upprördhet, förtvivlan,annatav om av
vanmakt och hat någon gjorthar den anhörige illa.över Det behovatt av
upprättelse för tillfogad kränkning skadestånd enligt bestämmelsen ien som
l kap. 3 § skadeståndslagen avsedd tillgodose framträder inteär påatt samma

i detta fall.sätt

En avsiktensak med brottet justär skada den har ståttärannan attom som
anhörige särskiltden Om denne därigenom tillfogasnära. psykiska besvär,

torde gärningsmannen kunna dömas också för psykisk misshandel denneav
närstående se Holmberg mfl., 1995, 161. I så fall kan den närstående blis.
berättigad till skadestånd för kränkning enligt l kap. 3 § skadeståndslagen.

En särskild till skadestånd för den kränkning irätt andra fall kansom
tillfogas efterlevande då någon anhörig våldsbrottdödas skullenära ettgenom
totalt kunna medföra betydande kostnadsbörda för Brottsoffermyn-sett en
digheten, liksom för hem- och villahentförsäkringarna det överfallsskyddom

ingår i dessa försäkringar täckaskulle sådan skada.ävensom en
deAv skäl har vi inte beredda förorda tillär rättangetts att attsom nu en

skadestånd för detta slag kränkning införs vid sidan den möjlighet tillav av
skadestånd förut har förordat tillför personskada åsamkas någonsom som
följd anhörig har dödats skadeståndsgrundandenäraattav en genom en
handling.
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och saknadSorg5.5.3

införassaknad bör inteför ochskadeståndtillVår bedömning: En rätt sorg
skadeståndsgrundandehar dödatstill denefterlevandeför engenomsom

handling.

vid sidanelleri stället förländervalts i dellösning har ärEn att avensom -
anhörigs dödtill följd närapsykiska besvärskadestånd förtillrätt enaven-

i regelefterlevandevissa angivnasaknadochersättning for den somsorgge -
följdavlidit tillanhörige hardenupplevaföräldrar kan närochmake, barn -

finns iersättningsmöjlighetsådanhandling. Enskadeståndsgrundandeenav
4.3.2.3,avsnittEngland seLuxemburg,4.3.1.3,avsnittBelgien sebl.a.

ochavsnitt 4.3.4.3Italien se4.3.3.3,avsnittFrankrike seIrland,Wales,
standardiserademedoftautgårSkadestånden4.3.6.3.avsnittSchweiz se

i vissa länder,bestäms75 000 kr,i Englandbelopp, motsvarar ment.ex.som
SkottlandIenskilda fallet.i detförhållandenaFrankrike, efter avsert.ex.

förmyndarskap.ochsällskapavlidnesdenförlustenskadeståndet av
allmänhet lättareislagdetta är attskadeståndspoststandardiseradEn av

i formpersonskadaför denskadeståndskaderegleringeni avänhantera
skulleavlidne. Dettill dennärståendeåsamkatshakanpsykiska besvär som

tillmöjlighetenbartinförasig ha kunnat övervägasi och fördärför att en
deskadestånd förtillstället försaknad i rättochskadestånd för ensorg

avsnittiemellertid,mening börEnligt vår antyttspsykiska besvären. somman
besvärskadestånd för dessafåmöjlighetupphäva deninte som5.5.1.8, attnu

och41 I199378 och1971rättsfallenidomstolenfast Högstaslagits s.s.av
isvårhet detbesvärensefterskadeståndet bestämsrimligtocksåDetH. är att

deersättning såväl förfullfåskadelidande kandenochenskilda fallet att
värkochsvedaför denuppkommitinkomstförlustoch denkostnader somsom

medfört.harbesvärenbeståendedetförekommande falli men somsamt
i före-förordat dete.d.chockskadorförskadeståndtillDen rätt som

efter-dekompensation förtillräckligmeningenligt vårgående utgör en
tillmöjlighetinföradessutomanledningintedärförfinnsDetlevande. att en

Även skäl talarsamhällsekonomiska motsaknad.och enskadestånd för sorg
kostnader avsevärtbetydandemedföranämligenskullelösning; densådan -
ansvarsförsäkringensåväl förvårt förslagföljdenblirdemhögre än avsom -

Brottsoffermyndigheten.förtrañkförsäkringenoch som
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5.6 Omprövning skadeståndav

5.6.1 Inkomstförlust förlustoch underhållav

Vår bedömning: Den nuvarande bestämmelsen i 5 kap. 5 § skadestånds-
lagen omprövning skadestånd för inkomstförlust och förlustom av av
underhåll vid väsentligt ändrade förhållanden bör frånsett förtydligandeett-
för fall då något skadestånd inte tidigare har fastställts behållas oförändrad-
i denna del.

Ett syfte demed regler personskadeersättning in i skadestånds-togsom som
lagen år 1975 denna ersättning skulle bestämmas så exakt möjligt,attvar som
så såväl underkompensationöver- undveks se 1975: 12 100.att som prop. s.
Reglerna innebar bl.a. ersättning för den skadelidandes inkomstförlustatt
skulle bättre tidigareän den verkliga förlusten. Skadestånd förmotsvara
framtida inkomstförlust skulle inte längre uppskattas efter sådan schablonen

den medicinska invaliditetsgraden i stället beräknas iutgör närmaresom utan
anslutning till skadans ekonomiska verkningar i det enskilda fallet. En
individuell bedömning de framtida skadeverkningama och utvecklingen iav
övrigt skulle alltså avsnittse 3.2.3.1.göras

Det truism påstå allaär framtidenantaganden måste bliatt atten om
osäkra. En förutsättning för skulle gå till sådan s.k. ekono-överatt man en
misk i stället för medicinsk invaliditetsbedömning ansågs därför att ettvara
fastställt skadestånd för framtida inkomstförlust kunde ändras, utveck-om
lingen helt riktning den antagitsän hade skadeståndettog nären annan som
bestämdes se 1975: 12 108 och 118. Möjligheten ändra domprop. atts. en

resning se avsnitt 3.6.2.4 eller uppgörelse rättagenom utomen genom
tillämpning 36 § avtalslagen eller andra avtalsrättsliga principer verkanav om

bristande förutsättningar se avsnitt 3.6.3 betraktades inte tillräckliga.av som
Av dessa skäl bestämmelse in i 5 kap. 5 § skadeståndslagentogs en som
medgav skadestånd för inkomstförlust omprövades, de förhållandenatt om

hade legat till grund för ersättningens bestämmande ändrades väsentligt.som
Bestämmelsen gjordes samtidigt tillämplig också skadestånd för förlust av
underhåll, den torde ha mindre praktiskäven betydelse i fallet jfrdetom

1975:12 123 och 171.prop. s.
Bestämmelsen inte bara skadestånd i formutgår livräntaavser utansom av

också skadestånd fastställts i form engångsbelopp. Detta innebarettsom av en
utvidgning i förhållande till det förslag Skadeståndskommittén i övrigtav som
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Även162. bestäm-SOU 1973:51för bestämmelsen selåg till grund oms.
införtsmed den hadekritik i sambandför vissdeleni denmelsen attutsattes

medfört någraden inte ha597 ff. tordei SVJT 1976Bengtssonse s.
domstolspraxisiOchskaderegleringen.utomrättsligai denolägenheter synes

publicerade rättsfall.ifall inte någratillämpats, ialls haden knappast vart
Även påomprövning ha fungeratbestämmelsenförefalleri övrigt om

i deltillämpningsproblemtillupphovvisserligenDen harsätt. engettavsett
väsentlig. Menändring skallkravet påi frågaavseenden, att varat.ex. enom

justeringnågonpåkallardeinte det slageti allmänhetproblemdessa är attav
och förlustinkomstförlustskadestånd fördet gällerbestämmelsen när avav

underhåll.
ibestämmelsen dennaförtydligaanledningfinnspunkt detEndast atten

tillämplig,intedenintryck ärnämligenformuleringdel. Dess att omavger
uppkommainte kanförlustnågon sådanslagits fasthar antasgångdet atten

Föravsnitt 3.6.4.felaktigtsig sevisar attantagandedetta senaremen
bestämmel-avsedd, börinte kantolkning,sådan gärnaförebygga varasomen

något.formuleras omsen
det hartillämplig bara närbestämmelsenavsnitt 3.6.6i ärSom nämnts

sida.skadelidandesdenförhållandena påförändringväsentliginträtt aven
sidaskadeståndsskyldigesdenförhållandenaändringFrågan även avom en

avsnitt 5.6.3.ibehandlasskadeståndetföranleda prövaskunnabör att om

ideell skadaochKostnader5.6.2

så detändrasskadeståndslagen5 §i 5 kap.Bestämmelsen attVårt förslag:
ideell skadaoch närkostnaderskadestånd förmöjligtblir ompröva ävenatt

bestämmandeersättningensgrund förtillhar legatförhållandende som
väsentligt.ändras

inte sikteskadeståndslagen§omprövning i 5 kap. 5 tarBestämmelsen om
omprövnings-sådanEnskada.för ideellellerför kostnaderskadestånd

Skadeståndskommittén,föraktualitetinte någonmöjlighet hade större som
skullelivräntautgårskadeståndendastansågnämnts att somsomnysssom

kostnader ochförskadeståndfastställsvârdlivräntafrånsettkunna omprövas;
lägei närFrågan komengångsbelopp.i regel ett annatideell skadaför som

kunnaansågs böraengångsbelopplagstiftningsarbetet ävenfortsattaunder det
infördesomprövningsmöjlighettill någoninteleddeMen det attomprövas.

sådanbehovNågotskada.ideellochkostnaderavseendemed enav
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möjlighet förklarades inte finnas i dessa fall; några omständigheternya som
skulle ha påverkat skadeståndetsbestämmande, de varit kända från början,om

inte kunna inträffa i undantagsfall se 1975: 12än 170.antogs annat prop. s.
förklaringEn till denna ståndpunkt kan möjligen inte finnsdetattvara
behov omprövningsmöjlighet skadestånd i likhetnär medsamma av etten -

ersättning för ideell skada och, i viss mån, för framtida kostnader fastställs-
efter schabloner eller i övrigt skönsmässigt skadestånd inär ettmera som -
likhet med ersättning för framtida inkomstförlust skall till denanpassas-
verkliga förlusten i det enskilda fallet jfr Eyben i NJM 1987 29 ochvon s.
41. Men tillämpning schabloneräven kan bygga på antagandenen t.ex.av om
skadans medicinska verkningar visar sig felaktiga. Schablonen slår då fel.som

riskenAtt för detta vid individuellär större bedömning hindrar inte atten en
möjlighet till omprövning kan behövas i samtliga fall då framtidsbedömningen
inte håller streck.

Som i direktivvåra visarnämnts erfarenheterna det ställningstagandeatt
gjordes år 1975 det gäller behovetnär möjlighet till omprövningsom av en av

skadestånd för kostnader och ideell skada kan just behöva l denomprövas.
praktiska skaderegleringen har det ofta visat sig brist sådanattvara en en
möjlighet salmas. Tidigare brukade i skaderegleringspraxis detta skälman av
medge omprövning gratia beträffande alla ersättningsposter i fall då denex
medicinska utvecklingen hade ändrats väsentligt. Denna praxis upphörde när

möjlighet till omprövning infördes i 5 kap. 5 § skadeståndslagen meden
inkomstförlustavseende skadestånd för och förlust underhåll. Skälet tillav

praxisdenna ändrade har förklarats lagstiftaren självatt ansett attvara
omprövningsmöjlighetdenna inte borde gälla beträffande andra ersätt-

ningsposter.

Detta skäl enligt vår mening inte inteär hållbart. Det troligt lagstifta-är att
införa laglig omprövningsmöjlighet endast beträffande vissaattren genom en

ersättningsposter för skadelidandede förmånlig praxis beträffandeavsett att en
andra ersättningsposter därmed skulle upphöra. Men försäkringsbola-även om

skulle ändra sitt ställningstagande och förklara sig villiga på börjagen att nytt
tillämpa denna praxis, det inte garantier för omprövningger samma en som

lagreglerad sådan jfr Bengtsson i SvJT 1976 598.rätten s.
I avsaknad lagreglerad till omprövning kan tillgripa delrättav en man en

andra metoder för tillkomma med problemet skada kanrättaatt att en
utvecklas annorlunda föreställer sig skadestånd för kostnader ochän närman
ideell skada skall bestämmas. En sådan möjlighet i fallkan osäkraattvara

med den slutliga prövningen tillvänta dess skadeläget har stabiliserats, oftaatt
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denpåi avvaktanvisst belopputbetalningförening med contoi aaven
dennackdelar. Attemellertid olikaharregleringen. Dennaslutliga utväg

ersättningsfrågan haravlida innanhinnakani svåraste fallenskadelidande de
principerenligt nuvarandeskadaideelltill ersättning förochavgjorts rättenatt

någotvisserligen inte255 f. behöver1977,jfr Ekstedt,bortdå faller varas.
tidpunktså den närnämligen ändrasprinciper kanhinder. Dessaavgörande att

kravettill den daganknyts närbortfallerideell skadaersättning förtillrätten
skaderegleringutdragenMenavsnitt 5.4.framställs seersättningenpå en

dvs.ersättningsneuroser,till s.k.upphoverfarenhetsmässigt lätt enkan ge
tillledaersättningsfrågan kanvidskadelidandedenñxering hosolämplig som

avsnitt 3.6.2.4.seförvärrasskadanatt
pådomstolendomstol, kanvidhandläggs mot-skadeståndsfråganNär

förbehålla deni ställetochslutligtdenavböja avgörasvarande sätt att
kanskadelägetersättningskravsitt närmedåterkommaskadelidande rått att

inte kunnaskälprocessuelladomstolentordeDäremotöverblickas bättre. av
slutligtpåavvaktanibetalasersättning skall ettviss contobesluta aatt

rättegångs-3 §i 15 kap.reglerna256;1977,jfr Ekstedt,ställningstagande s.
skadeståndsskyldigeMedger dendettatillämpa sätt.går knappastbalken att

idettavisserligen beslutadomstolenkanbeloppvisst enbetala omconto,att a
tillMed hänsynrättegångsbalken.meningentredje4 §17 kap.deldom se

domstolenlämpligtemellertid oftastdetersättningsneuroser attärförrisken
pågrundasdåfårmöjligt. Domensåi dess helhetmålet mersnartavgör som

följder.framtidaskadansantagandenmindre säkraeller om

iblanddetdomstolvidförs ärskadeståndstalan attproblemsärskilt närEtt en
tillbarasig ellerallsutvecklahunnitharintetidigt skadan ensåsker att

påbrottmål,iförsskadeståndstalanfallet ettSå kan närdel. sommindre vara
snabbt.mycketmåstemål avgörasför dessagällerreglerdegrund somav

kanskadelidandehos denpsykiska besvärföranlettbrottet haralltFramför när
hurochdessa haromfattningvilkeninnandröja ganska längedet vetman

mån dei denbesvär,dessaersättning förEftersomgällande.sigdelänge gör
slag sedettaefter faktorerskall bestämmaspersonskada, avär att somanse

uppfattningsigbildakandomstolennödvändigt om5.2.3 detavsnitt enär att
hänvisa denbehövaskäldettaAttbestäms.ersättningendem när av

överblick-kansituationenkanske långt näråterkommaskadelidande senareatt
därförtvingasDomstolarnafall.i dessaolyckligtsärskiltemellertidhelt äras

kvalificerademindreellerstadiumtidigt göraalltförpåofta merettatt
sepsykiska besvärskadelidandesdenutvecklingengissningar avom

41 I1993740 II,1992766,1991NJAfallnågra sådana s.beträffande s.s.
68.1993ochoch s.
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Det givetär osäkerhetstörre förenad med sådan framtidsbe-äratt som en
dömning skadeverkningarna domstolarna i enlighet vadmedav som som nu

ibland måste desto risken för bedömningen i efterhandgöra, större ärsagts att
visar sig felaktig. Det kan därför i sådana fall finnas anledning denatt, om
skadelidande yrkar det, förbehålla honom väcka i falltalan dårätt att ny
skadeverkningarna blir allvarligare domstolen antagit.harän

Även i den utornrättsliga skaderegleringen brukar den skadelidande för-
tillbehållas omprövning, Trañkskadenämndenrätt eller Ansvarsnämndenom

har rekommenderat jfrdet Strömbäck mfl., 1992, 57. Enligt sinäven s.
praxis nämnden sådan rekommendation, finnsgör det klar risk fören om en

förhållandena skall ändras väsentligt och det inte lämpligt elimineraäratt att
risken för underkompensation tidsbegränsad reglering skadan.genom en av

Alternativet bestämma tidsbegränsad livränta får gälla några åratt en som
tills ersättningsfrågan slutligt, vilket alternativ iförordats förarbetenaavgörs
till 1975 års personskadereform det ersättning framtida in-gäller förnär
komstförlust se avsnitt 3.6.2.4, inte särskilt bra vid bestämmandepassar av
ersättning för ideell tidigareskada. Som ersättningbrukar sådannämnts
regleras med engångsbelopp. vissal fall, ersättning skall be-närett t.ex.

till skadelidande långvarigt medvetslös, kanstämmas är sådanen som en
lämplig avsnittmetod dock se 5.2.6.vara
inte tillgripsEn sällan det finns beaktansvärd risk förutväg närsom en

komplikationer fastställa ersättningenär med viss marginal förattsenare en
denna risk. risken gårOm täcka försäkring såsom ögonskade-att genom en -
försäkringen ersättningsmarginalenkan bestämmas så den för-att motsvarar-
säkringsprernierna jfr NJA 1975 642 och 1975:12 154 samts. prop. s.

326Selmer, 1977, ff.. Står någon försäkringsrnöjlighet inte till buds, ärs.
emellertid riskersättning enligt mening i allmänhet intedetta slag våren av

särskiltnågon lyckad ersättninglösning. Denna kan knappast bli så stor att
den täcker hela skadan i fall förverkligas; i så fall flestadå risken skulle de
skadelidande, för vilka risken inträffar, bli ifrinte överkompenserade
Bengtsson m.fl., 1985, i sin213 f.. Det innebär emellertid detur atts. som
faktiskt drabbas ersättningkomplikationer inte får full för dessa. Enav senare
bättre lösning därför börjanfrån endast den skadaär ersätteratt man som
faktiskt har uppkommit skadelidande förbehålls begäraden rättatt attmen
ytterligare ersättning för fall riskerade komplikationernadet deatt senare
tillstöter.

Både metoden fastställa tidsbegränsad livränta eller på sättatt annaten
skjuta det slutliga ställningstagandet metoden frarntids-och göraattupp en
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riskrnarginal ellervissersättningen medfastställabedömning enmen
ytterligaremedåterkommaskadelidandeförbehålla den rätt att senare

utvecklingen osäker.framtidaden ärersättningskrav förutsätter vet attatt man
fallet,oftastersättningen, väl äralltid. Omemellertid inteDet gör somman

pådärefter utvecklasskadan sättbörjan ochdefinitivt redan från ettfastställs
möjlighetenskadelidande endastför denförutse, återstårinte kunnatsom man

respektiveresninguppgörelsenellerangripa domen genomgenomatt
alls. Förlösningingen braMen detavtalslagen e.d.tillämpning 36 § ärav

omprövning.tillmöjlighetdärförfall behövsdessa en
risk förmedföribland deninvändsomprövningsmöjlighetMot att enen

enligt vårbör dockfarhågorSådanaersättningsneuroser.uppkomsten av
sarmoliktinteskadeståndet bestäms äröverdrivas. Om detinte attmening när

fixeraskadelidande sällantorde deni framtiden,förvärrasskadan kommer att
Är utveckling-framtidadenomprövning.möjligheten tillteoretiskasig vid den

betydligtersättningsneuroserrisken försidan osäker,andraskadan å ären av
längreunderhållsdäravpå grund öppenersättningsfrågani fall dåstörre en

skadeståndet kantillmed hänsynsnabbtdeni fall dåtid avgörs attän
förhållanden.vid ändradeomprövas

omprövningtillmöjlighetförordarde skälAv att avangetts ensom nu
lagstiftningen, påi sättinförsideellt skadakostnader ochersättning för samma

ochinkomstförlustersättning förbeträffandetidigare har skettredansom
förutsätt-fallet böri detgällerlikhet med vadunderhåll. Iförlust ensomav

förtill grundlegatförhållandendeomprövningning för att somvara
inte befaradåväsentligt. Man behöverändratsbestämmande harersättningens

kostnadsökningnämnvärdNågonotid.i tid ochomprövning skall begärasatt
försäkrings-omprövningsmöjlighet,sådantordeforsälcrirtgsbolagenför somen

föranleda.år 1976, knappasttillämpade föresig självabolagen av

Ändrade skadeståndsskyldiges sidadenförhållanden5.6.3

enligt 5 kap.personskadaförskadeståndOmprövningVår bedömning: av
ändradevidske baranärvarande kunnaförskadeståndslagen bör§5 som

skadelidandes sida.förhållanden på den

skadeli-på denförhållandeninte enbartavsnitt 3.6.6 detiSom ärnämnts
iskadeståndsskyldighetenomfattningen ettinverkasida kandandes avsom

skadeståndsskyldigespå denförhållandenocksåviss mån kanenskilt fall. I
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2 § skadeståndslagensida få betydelse. Sålunda följer 6 kap. attt.ex. av
skäligt, skyldighetenjämkas efterskadestånd kan vad är att utgeomsom

till skadeståndsskyldi-oskäligt betungande bl.a. denskadestånd med hänsynär
ocksåvid personskadaekonomiska förhållanden. Det gäller inte bara utanges

vid sakskada och förmögenhetsskada.ren
jämkning skall ske blir det oftaprövningen i vid månVid ochom
skadeståndsskyldiges ekonomiskanödvändigt denhurgöraatt en prognos

naturligtvissig i framtiden. Detta kanförhållanden gestalta mötakommer att
skadeli-bedöma denungefär slag det gällersvårigheter när attsamma somav

vid skadestånd för personskada seframtida inkomstförhållandendandes
skadeståndsskyldiges eko-Om beträffande denavsnitt 3.2.3.1. prognosen

skettgrund detvisar sig felaktig påförhållandennomiska attavvarasenare
inte möjligtnärvarandeförutse, det dock förförändringar inte gått ärattsom

skadeståndsfrågan.omprövaatt
införas för sådanatill omprövning börmöjlighetdärförFrågan är om en
skadeståndsskyldi-väsentligt ändrade förhållanden på deninträttdet harfall då

i minnettill hållaställning denna fråga börsida. När atttar enmanmanges
sikte skadeståndnaturligtvisomprövning endast kanmöjlighet till ta som

vidpersonskadabeträffandei likhet med vad gällerinte erlagts;ännu som
ikommadet inteskadelidandes sida kanförhållanden på den gärnaändrade

skadestånd hantvingas tillbakaskadelidande skall betalafråga denatt som
erhållit.redan

medförai skadeståndslagen kanjämkningsregeln 6 kap. 2 §allmännaDen
skadeståndetjämkningvidkännas betydandeskadelidande fården avatt en

skade-betungande för denskadestånd skulle oskäligtfulltdärför att vara
inte fimisdetkan det tyckas otillfredsställandesådanafallståndsskyldige. l att

skadeståndsskyldigedenomprövning för det fallmöjlighet tillnågon att
i formförmögenhetstillskottellerinkomstökningdärefter får betydande etten

skadestånd.betala fullte.d. och därför mycket väl kanav arv
väsentlig be-givetvis ocksåomprövningmöjlighet till kanEn vara av
drastiskt harförhållandenekonomiskaskadeståndsskyldigförtydelse en vars

Förändringen kan medförablivit fastställt.skadeståndetförsämrats efter det att
skadeståndsskyldighetsinfullgöraskadeståndsskyldig inte kanlängredenatt

Vidfastställdes. ompröv-skadeståndeti utsträckningden närantogs ensom
de för-till ändradeskadeståndsskyldigheten kunnaning skulle anpassas

ekonomiskaförändradedenförutsätterVadhållandena. attsagtssom nu
varit kändden hadestorlekskadeståndetsskulle ha inverkat påsituationen om
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redan skadeståndet fastställdes,när dvs. skadeståndet då skulle ha jämkatsatt
eller skadeståndet skulle jämkatsha i vidare mån skett.att än som

Även det från principiell finnssynpunkt skäl talar förom attsom man
inför möjlighet till omprövning i sådana situationer, får inte bortseen man
från betydelsen ornprövningsmöjlighet i praktiken sannolikt skulle bliatt av en
ganska begränsad. I de flesta fall täcks nämligen skadeståndet av en ansvars-
försäkring, varvid jämkning enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen huvudöver

inte ikommer fråga; skadeståndet kan i sådana fall inte sägastaget vara
oskäligt betungande se 1975: 12 176. Skador har vållatsprop. s. som genom

Ävenuppsåtliga brott emellertid inte från någon ansvarsförsäkring.ersätts om
huvudregeln skadestånd då inte skall jämkasär se 1975:12 140,att prop. s.
handlar de flesta rättsfall angående den allmänna jämkningsregeln i 6 kap. 2 §
skadeståndslagen just skadestånd på grund uppsåtligt brott se NJAom av
1993 727 med hänvisningar till tidigare rättsfall. Här skulle möjlighets. en
till omprövning alltså kunna betydelse i fall då den skadeståndsskyldiges
ekonomiska förhållanden utvecklar sig på antagitssätt än närannat som
skadeståndet jämkades.

Frågan fastställt skadestånd bör kunna vid ändradeomprövasettom
förhållanden på den skadeståndsskyldiges sida sigställer delvis olika vid

personskada, å sidan, sakskada och formögenhetsskada, å andrasamtena ren
sidan.

Vid personskada talar den skadelidandes skadeståndbehov ofta motav en
jämkning enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen, skyldigheten betalaäven attom
fullt skadestånd skulle betungande för skadeståndsskyldige jfrdenvara prop.
1975:12 177. Har skadan vållats visserligenbrott denutgöretts. genom
skadelidandes behov ersättning inte hindernågot skadeståndetmot attav
jämkas i den mån brottsskadeersättning kan utgå för skadan se NJA 1990

196. Om skadeståndetjämkas i emellertidsådant fall skulle möjlighetetts. en
till omprövning skadeståndsfrågan for skadevållarens ekonomiden händelseav

inteförbättras något intresse skadelidande;ha för den hans tillrättsenare
brottsskadeersättning påverkas inte skadeståndet ha jämkatskan seattav

1975:12 140 och 197778:126 44. Och skulle skadevållarensprop. s. s.
ekonomiska förhållanden i riktning antagitsutvecklas sämre än närsom
skadeståndetbestämdes, till vidkan hänsyn detta âterkrav utgivenstaten ta av
brottsskadeersättning; inte för alltså möjlighetheller skadevållaren skulle en
till omprövning skadeståndsfrågan få någon praktisk betydelse närav
brottsskadeersättning har utgått.
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nuvarandedenanledning låtadet intetill anförda finnsdetMed hänsyn att
skadestånd föromprövningskadeståndslagen§i 5 kap. 5bestämmelsen avom

sidaskadeståndsskyldigespå denförhållandenafall dåomfattapersonskada
inte hellerförekommeromprövningsmöjlighetväsentligt. En sådanändratshar

förundantagmedmöjligenvi studerat,harandrai de rättssystem som
avsnitt 4.3.7.6.Tyskland se

skadestånds-innehållerförmögenhetsskadasakskada ochgällerdetNär ren
fastställtomprövningbestämmelseingenhuvud ettlagen över avtaget om

antagandengrundvalhar bestämtsskadeståndetden månskadestånd. I av
alltsåfelaktiga, kansigvisarutvecklingenframtida nyden ensenaresomom

avsnitt 3.6.2.4jfrundantagsfallibaraskadeståndsfrågan görasprövning av
omprövning vidbestämmelseskulleSom3.6.3. nämntsoch omennyss

vidbetydelsefåskadeståndsskyldiges sida kunnadenförhållandenändrade
uppdragVårtbrott.vållatsharskadansärskiltskada, närslagsdetta genom

Huruvidapersonskada.till frågor röremellertid begränsat en om-är som
skadestånd förbeträffandeinförasbördetta slagprövningsmöjlighet av

lämpligtifår därförförmögenhetsskada övervägas annatsakskada och ren
sammanhang.

jämkningavsnitti denaharvadtilläggas avkan sagtsDet omatt som
falli sådanaocksåtillämpligt§ skadeståndslagen2 ärenligt 6 kap.skadestånd

skadeståndet 2 kap.skadeståndslagen,ibestämmelserandra t.ex.enligtnär
tillmed hänsynskälighetsbedömningefterbestämmas§§, skall32 och en

140.1975:12jfrförhållandenekonomiskabl.a. s.prop.parternas

medvållandegrundämkningJ5.7 av

jämkningFörutsättningar för5.7.1

i 6 kap.bestämmelsernaändraanledningintebedömning: finnsVår Det att
förförutsättningarnaskadeståndslagenmeningenstycket förstaförsta1 § om
tillmedvållandeskadelidandesdengrundskadeståndjämkning avav

personskada.

medvållandegrundjämkning påförprinciper1976 gälldeFöre år avsamma
Om denförmögenhetsskada.ochsakskadavidvid personskadasåväl rensom

jämkadesskada,sintillmedverkatvållande hadeskadelidande egetgenom
iskälighetsprövning ladesVid dennaskäligt.vadefterskadeståndet varsom
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praktiken avgörande vikt vid graden skuld skadevållarens och denav
skadelidandes sida.

börjanI 1970-talet kunde emellertid urskilja tendens iav man en
rättspraxis till mildare bedömning skadelidandesden medvållande viden av
personskada se NJA 1971 44, 1972 81, 1973 118 och 504, 1974t.ex. s. s. s.

562 och 1975 502. I rättsfallet NJA 1979 129, gälldes. s. etts. som
skadefall från tiden före år 1976, uttalade Högsta domstolen dennaatt
utveckling hade varit särskilt påtaglig det gällde skadestånd pånär grund av
olycksfall i arbetet trafikolyckoroch det funnits anledning anläggaatt attmen
motsvarande i åtskilliga andra fallsynsätt personskada; det lågäven ettav om
avgjort mått vårdslöshet påstörre den skadelidandes sida på denänav
ansvariges, kunde resultatet alltså bli förhållandevis begränsad jämkningen av
skadeståndet.

Som Högsta domstolen också framhöll i 1979 års rättsfall innebar de nya
medvållandcregler in i skadeståndslagen i samband med 1975 årstogssom
personskaderefonn fullföljandenärmast den rättsutveckling sålundaett av som
redan gång. Enligt dessa regler, alltjämt gäller, kan skadeståndvar som
med anledning personskada i princip jämkas endast den skadelidandeav om
själv uppsåtligen eller vårdslöshet har medverkat till skadan segenom grov
avsnitt 3.7.2.

Vid tillkomsten de nuvarande medvållandereglerna rådde enighetstorav
möjligheten jämka skadestånd på grund medvållande tillatt attom av person-

skada borde begränsas Till stöd för denna uppfattningavsevärt. åberopades
främst sociala och humanitära skäl. Det inte rimligtansågs denatt som
drabbats personskada skulle jämkning skadeståndet bli lidandeav genom en av
för framtidall tillfällig oaktsamhet e.d., särskilt skadevållarensav en som

i regel täcktes eller i fall kunde täckas försäkring.vartansvar av en
Beträffande frågan hur långt jämkningsmöjligheterna borde begränsas vid

personskada framfördes dock olika meningar. Vid lagrådsgranskningen fram-
höll sålunda tvä ledamöter Lagrådet den utformning jämkningsreg-attav som
lerna hade fått kunde leda till klart obilliga iresultat fall då skadevällaren var

enskild och inte hade någon ansvarsförsäkring. På grund häraven person
förordade dessa ledamöter jämkning på grund skadelidandesdenatt av

tillmedvållande personskada skulle, i enlighet med förslag hade lagtsett som
fram Skadeståndskommittén se SOU 1973:51 244 ff., kunna göras ävenav s.
då det fanns synnerliga skäl se 1975:12 219 ff..prop. s.

Denna kritik, i grunden frågan finnsrörde det anledningsom om
behandla den skadelidande mildare skadevållaren i fall då denne saknarän
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gångenansvarsförsäkring, emellertid inte lagstiftaren den sepåverkade prop.
iLiknande framförts såväl den1975: 12 225. synpunkter har senares.

1993, 1674 f.183 Dufwa,juridiska litteraturen Hellner, 1985, ochse s.s.
emellertidSå år 1994 ansågi riksdagen se 199192:L2. sentmot. somsom

reglerna i skadeståndslagenenhällig riksdag det inte fanns skäl ändraattatten
medvållandeskadelidandesförutsättningarna för jämkning grund denavom

jfr 199192:LU14 14.199394:LU27 bet.till personskada se bet. s.s.
luftfartstrañkjärnvägstrafik och harskadeståndsrättslig lagstiftningI om

möjligt Sverigedet förlösningar jämkningsfrågan valts förandra göraattav
avsnittlagstiftningkonventioner bygger på sesig till dennaansluta deatt som

medvållanderegler haravvikelser från skadeståndslagensDessa3.7.2. ansetts
skadelidandestill sådana fall där denmed hänsyn dekunna godtas röratt

avvikandeaktualitet. heller dentill sällan får Intepersonskadamedvållande
i 1992införtsockså internationella hänsyn harmedvållanderegel avsom -——

praktisk i debetydelse;torde kunna någonproduktansvarslagårs större
och grund däravprodukt oaktsamtnågon har hanteratflesta fall där en

säkerhetsbristsin i sådaninte ha orsakskada kan dennatillfogats sägas enen
skadestånd enligttill den lagen.förkrävs rättsom

särskildtrafiken gällermotorfordon skadas iFör förare som enav
till rattfylleri ellergjort sig skyldigi fall då föraren harmedvällanderegel

till brotts-medvållanderegel gäller förrattfylleri. En rättengrovt annan
oaktsamhetskadelidande uppsåtligendå den ellerskadeersättning i fall genom

harpraktisk betydelse. DeDessa särregler saknar inteskaderisken.har ökat
kriminalpolitiska skälsärskilda respektivenykterhets-emellertid uppställts av

förbigås därför i detta sammanhang.avsnitt 3.7.2. Dese
detill stöd förhumanitära åberopadesskäl år 1975sociala ochDe som

medvållandegrundjämkningnuvarande reglerna i skadeståndslagen avom
skadevålla-regel täcksalltjämt bärande. Ienligt vår meningtill personskada är

fullskadelidande fårrimligtdå denförsäkring, och det är attansvar av enrens
personskada.till sinmedverkatoaktsamhet harersättning hanäven om genom

försäkringtill hands tecknaligger också, typisktDet närmare att somsett, en
tecknamedelskadestånd med änrisken betalaskyddar att enattmot egna

kanför personskadaskadestånddelförsäkring täcker den ett somavsom
medbörför personskadaSkadeståndmedvållande.jämkas bort grund av
i demedverkanoaktsamgrundhärtill inte reduceras påhänsyn ensav en

ansvarsför-underlåtit hålla sig medskadevâllaren harundantagsfall när att en

säkring.
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De nuvarande medvållandereglerna i skadeståndslagen har vidare bidragit
till skaderegleringen i personskadefallen har förenklatsatt Innanavsevärt.
reglerna tillkom tvister jämkning på grund den skadelidandes med-var om av
vållande vanliga. Sådana tvister förekommer så aldrig Frångott som numera.
skaderegleringssynpunkt skulle det därför olyckligt gick tillbakavara om man

Övertill den ordning gällde tidigare. huvud har tanken på sådansom taget en
reform kompakt motståndmött hos dem tillämpar medvållandereglernaett som
i praktiken eller har särskilt behandlat denna fråga se avsnittsom annars
3.7.2.

Ett för ändå skulle ändra reglerna på detta iblandharargument att sättman
Sverige tämligenär ha medvållandereglerattsagts ärensamt attvara om som

så för de skadelidandegenerösa de nuvarande. Det förhåller sig också såsom
det, veterligt, inte finns något land har motsvarande regleratt annatoss som

i sin allmänna skadeståndslagstiftning. Men det finns flera länder, t.ex.
avsnittDanmark se 4.2.1.7, Finland avsnittse 4.2.2.7 och Frankrike se

avsnitt 4.3.3.7, har regler detta slag i sin lagstiftning ersättningsom av om
trafikskador.för Det förefaller dessa regler håller sprida sig tillattsom om

ytterligare länder, Belgien avsnittse 4.3.1.7 och Nederländerna set.ex.
avsnitt 4.3.5.7. Det därför betydande överdrift påståär de svenskaatt atten

i internationelltreglema perspektiv unika jfr bet. 199293:LU9är närmastett
4.s.
Så intelänge Sverige internationella konventionshänsyn nödgas införaav

andra medvållanderegler enligtbör vår mening hålla fast vid de reglerman
gäller för närvarande. frivilligt sigAtt med dem skulle, degörasom av av

skäl redovisats förut, mindre välbetänkt. I fall finns intedetvartsom vara
anledning sådan reform riksdagensedan helt nyligenövervägaatt nu en
förklarat intereglerna bör ändras.att

5.7.2 Identifikation

Vårt förslag: Bestämmelsen i 6 kap. l § första stycket tredje meningen
skadeståndslagen identifikation avlidenmellan och hansom en person
efterlevande ändras så den blir tillämplig också skadestånd föratt
chockskada tillfogats dessa till följd den avlidne uppsåtligenattsom av

tillmedverkat dödsfallet.

En princip i svensk skadestånd för personskada kan jämkas grundrätt är att
medvållande endast den skadelidande själv sinhar medverkat till skada.av om
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till omkom-efterlevandevid skadeståndskravgäller dockEtt undantag enav
skadelidandesdvs. deefterlevandesI sådana fall kan deperson.men
till dödsfallet.medverkatuppsåtligen harden avlidneskadeståndjämkas, om

situation detta slagculpa tordegrundasVid skadeståndsansvar avensom
situation dock tänkbar.dennaVid striktovanlig. ärytterst ansvarvara

avsnitt 3.7.3.trafikskadeomrâdet seFramför allt gäller detta
avlidit tillnågonalltså kan ske,jämkning i dessa fall närTrots att som

tilluppsåtligen medverkathandling harskadeståndsgrundandeföljd enav
till deersättning utgåregel ojämkadtorde ivid självmord,dvs.dödsfallet

domstolenHögstaslagits fastavsnitt Detta har3.7.4.efterlevande se av
utanförtroligenoch gäller1981 920 äventrañkskador se NJAbeträffande s.

1982,186; jfr dock Bengtsson,1985,Hellner,trañkskadeområdet se s.
1517.1993,Dufwa,136 och s.s.

uppseende-internationelltbetecknatsrättsfallet harnämndaDet settsom
anledning förfinns inte1517. Det närmareDufwaväckande se attosss.

avlidnei då denjämkas falltill efterlevande börskadeståndhurin på frågan
framhålla detVi vill dock synsätttill dödsfallet.uppsåtligen medverkathar att

situationi denupprätthållasi rättsfallet inte böruttryckkommit tillharsom
förefterlevandeskadestånd tilli avsnitt 5.5förslagvårtmed omavsessom

Det förslagetdödats.närstående haranledningmedchockskada attav en
föransvarignågonkunna utgå ärskadestånd skall även närinnebär att

i trafiken.dödsfallvidstrikt grund; det gäller bl.a.endastdödsfallet
verketutredningen i själva utgördödsfalletdärvid ettFramgår det attav

efterlevandedeenligt vår mening föra för långtdetskullesjälvmord, om
dem.tillfogatskan hachockskada därigenomfor denskadeståndkunde som

tillämpligbliridentifikation ävenbör ändras så denBestämmelsen attom
avlidnedentill följdchockskadaförskadestånd till efterlevandepå attav

nämndesspeciella falltill dödsfallet. l deuppsåtligen medverkathar nyss,som
börstrikt grund,påför dödsfalletansvarigdå också någondvs. ärannan

dettaregeluttryckligNågonprincip jämkas till noll.iskadeståndet anserom
klartdetförtydligas sådäremotbörinte nödvändig. Lagtextenvi dock att

begravningskostnad ochförskadeståndbestämmelsen ocksåframgår att avser
avsnitt 3.7.3.1981 920;jfr NJAkostnad till följd dödsfallet ses.avannan
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5.7.3 Jämkningsprinciper

Vårt förslag: Bestämmelsen i 6 kap. 1 § tredje stycket skadeståndslagen om
jämkninghur bör ske ändras så det- den allmännasättatt samma som av

jämkningsregeln i 6 kap. 2 § skadeståndslagen uttryckligen framgår denatt-
skadelidandes behov skadeståndet skall vidbeaktas bedömningen vadav av

kan skälig jämkning. avsiktEn med lagändringenutgöra är attsom anses en
markera skadestånd vid personskada för kostnader inkomstförlustochatt
inte jämkas ibör fall då denna ersättning väsentlig betydelse för denär av
skadelidandes framtida vård eller försörjning jämkningen i sådanautan att
fall bör bara ersättningen för den skadelidandes ideellagöras skada.

Jämkning tillgrund medvållande personskada skall ske efter vad ärav som
skäligt med hänsyn till graden vållande sidor omständig-ochömseav

i övrigt. skadeståndet i princip jämkasheterna skall med den kvotdel börsom
tillämpas med tillhänsyn skuldgraden och andra omständigheter kring

skadefallet. Det gäller dock inte i den mån sådan jämkning skulle slåen
oskäligt hårt den skadelidande hänsyn till övriga omständigheter,medmot
framför allt ekonomiska förhållanden; jämkning bör underlåtas heltparternas

delvis, skadan omfattning ifrågasättaeller har sådan den kvotdelsjämk-attom
ningen allvarligaskulle konsekvenser för den skadelidandes försörjnings-

möjligheter eller levnadsförhållanden 1975: 12se 174.prop. s.
Något skälighetsbedömningvägledande rättsfall hur denna bör närmareom

ñnnsutföras inte. I den praktiska tillämpningen har emellertid Brottsska-ännu

denämnden, med stöd uttalanden i förarbetena till 1978 års brottsskadelag,av
jämkabrukat endast ersättning för ideell skada och alltså inte ersättning för

kostnader och inkomstförlust. inom försäkringsbranschen utbildatsOch har en
praxis nämligen jämkningbygger grundtanke, inte börattsom samma en

socialaden tryggheten för skadelidande och hans familj. Dennadenäventyra
praxis innebär skadestånd för vårdkostnader e.d. till skadelidande äratt som
i klart behov hjälp vård inte jämkas,eller huvud medanöver tagetav
skadestånd för inkomstförlust inte jämkas med högre belopp än som svarar

10 inkomstden den skadelidande skulle ha haftmot procent av som som
tilloskadad den del denna inkomst understiger belopp för närvarandeett av

267 750 avsnittkr se 3.7.4.

enligt uttalats iOckså vår mening bör i enlighet med vad förarbete-som-
ekonomiskatill 1975 års förhållanden beak-personskaderegler parternasna -

jämkning oskäligasker, så resultat framstår dennärtas att motsom som
skadelidande undvikas. Vi inte övertygade domstolarnakan är att tarom
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sådana i tillräcklighänsyn utsträckning jfr Conradi, 1988, s.ll6. När det
gäller den allmänna jämkningsregeln i 6 §kap. 2 skadeståndslagen anges
uttryckligen i den paragrafen den skadelidandes behov skadeståndetatt av
skall vidbeaktas bedömningen vad kan skäligutgöraav som anses en
jämkning. En motsvarande föreskrift in ibör bestämmelsen jämkningtas om

grund medvållande. På så framgår skälighetsbedömningen enligtsätt attav
båda dessa bestämmelser skall, såsom i principmed dem, pågörasavsetts

sätt.samma
Även vi sympatiserar med tanken bakom praxis fördenom som person-

utbildats inom försäkringsbranschenskadefallen har vi inte sådanattanser en
försäkringstekniskt präglad praxis kan vidare läggas till förgrundutan en
rättstillämpning vid domstolarna jfr Bengtsson, 1982, 125. Det förärs.

försäkringsbolagenövrigt tveksamt själva upprätthålla sinkommer attom
praxis, sedan de fönnåner utgår från den allmänna försäkringen påsom senare
tid reducerats och inte längre såsom praxis börjadehar denna användasnär-

tillenligt huvudregeln uppgår 90 skadelidandes inkomstdenprocent av som——
principInte heller den för jämkningen tillämpatsoskadad. har avsom

Brottsskadenärnnden går använda fullt det skadestånd förgällernäratt ut
inte befogat i jämkningpersonskada; det alla lägen underlåtaattsynes av

inkomstförlust.ersättning för kostnader och

Enligt mening bör skadestånd för inkomstförlust intevår kostnader och

ijämkas grund medvållande de fall ersättningen väsentligpå då ärav av
skadelidandes framtida försörjning. Sådanbetydelse för den vård eller

alltid utgå oavkortad. sigersättning alltså Den jämkning i och för kanbör som
tillmotiverad hänsyn sidor andramed graden vållande ochömsevara av

fallomständigheter i dessa ideell skadabör göras den ersättning för som
väsentligaskadelidande kan ersättning fyller inteden ha till; dennarätt samma

dennaför försörjning. Vi räknar medbehov den skadelidandes vård eller att
skadelidandesrekommendation slå igenom i rättstillämpningen denskall när

skadeståndet särskild dettabehov beaktas. Någon bestämmelse om anserav
vi därför inte nödvändig.vara
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5.8 Skadeståndets bestämmande

5.8.1 Rättsbildning lagstiftning eller praxisgenom

Vår bedömning: De schabloner skadestånd för ideellbör användas närsom
skada bestäms bör inte in i lagen utbildas i den praktiska tillämp-tas utan

lagstiftningsärende.ningen med ledning uttalandena i dettaav

inbördesFöreskrifter enskildas personliga ekonomiska förhållandenochom
8 regeringsformen Detkan enligt kap. 2 § meddelas endast lag. gällergenom

bl.a. föreskrifter skadestånd mellan enskilda. Av 1 kap. 4 § andra stycketom
regeringsformen stiftar innebärframgår det bara riksdagen lag. Detäratt som

föreskrifterregeringen myndighet kan meddelavarken eller någonatt annan
föreskrifter i vissa hänseendenskadestånd mellan enskilda, inte somom ens

eller fyller ikompletterar bestämmelser lag.ut
föreskrifter enskilda skall meddelas i lagKravet skadestånd mellanatt om

i avsnittinte oskrivna utbildas i praxis. Som 5.1hindrar rättsregler nämntsatt
iområde lagstiftaren särskilt hög grad harskadestándsrätten därär ett

rättsbildningen. Det gäller bl.a.rättstillämpningen föröverlämnat att svara
principerna för skadestånd för personskada.bestämmande av

utveckling i vårt förra betänkanderedogörelsen för skadeståndetsAv
medeltidatill skadestånd den botenframgår föregångaren våra dagarsatt --

utförligt i följande stads- och landslagarna,reglerades landskapslagarna och de

storlekenliksom i 1734 års lag; dessa lagar innehöll regelrätta taxor om av
avsnitt 3.2.1 i föreliggandei olika fall SOU 1992:84 50; jfrdenna bot se s.

självständigsmåningom ochbetänkande. När detta botsystem så övergavs en
Vissa allmännainfördes, försvann i lagen. mycketskadeståndsrätt dessa taxor

vid personskadavilka skullebestämmelser förluster ersättas togsom som
i vilka bestämmelser med baravisserligen in 1864 års strafflag, smärre

skadeståndslag. Bestämmelsernaspråkliga justeringar fördes till 1972 årsöver
i lagen,1975 års ändringar personskadereglernapreciserades något avgenom

Deskadestånd för inkomstförlust.särskilt bestämmandedet gällernär av
fortfarandei förarbetena. Menvidare vägledande uttalandenkompletterades av

personskadefall skalliingen anvisning ideell skadalagen hur ettger om
skall i detvilka belopp dömasgår inte läsa lagenvärderas; det utatt ut somav

enskilda fallet.
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I avsaknad lagregler denna punkt har principerna för bestämmandeav
skadestånd för ideell skada vid ipersonskada stället fått utbildas i rättstill-av

lämpningen. Dessa principer i utsträckningbygger schablonerstor som -
ursprungligen med utgångspunkt i tidigare domstolsavgöranden fastställs av-
Trañkskadenämnden och har sanktionerats såväl Högsta domstolensom av

riksdagen se avsnitt 3.2.4.2 och 3.2.5.3.som
I avsnitt vi5.1 har uttryck uppfattningen skadestånd för ideellgett att

iskada samband med ipersonskada fortsättningen i utsträckningböräven stor
bestämmas ledningmed schabloner. Vi har i avsnitt 5.2.3 och 5.2.4.3av
också redovisat våra synpunkter hur dessa schabloner bör utformadevara

i avsnitt 5.2.7 vilken ersättningsnivå enligt meningvår börsamt angett som
vid ideellgälla skada. Frågan emellertid schabloner detta innehåll,är om av

liksom ersättningsnivån, bör slås fast direkt i liksom tidigarelagen eller
i rättstillämpningen.utvecklas närmare

I den juridiska litteraturen har uttalats det skulle vinning föratt vara en
demokratin de viktiga och socialt betydelsefulla frågorna personska-om om

riksdagen,destånd kunde beslutas torde överblickenha den bästa överav som
hur samhällets bör fördelas se Roos, 1993, 430; jfr Ekstedt, 1977,resurser s.

196. Vidare har framhållits fördel lagregleringmed skulleatt atts. en vara
de orättvisorkostnader och kunna olikafölja tabeller användsattsom anses av
inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten inom kollektiva försäkrings-och

bygger skadeståndsrättslig vidTrygghetsförsäkringengrundsystem som
Patientförsäkringenarbetsskada, och Läkemedelsförsäluingen för-kunde

gjordessvinna, lagreglerna tvingande 429. I sammanhangetse Roosom s.
hänvisats till lagstiftninghar detta beträffandeslag gäller i Danmarkatt en av

ersättning för och värksveda lyte och sådanse avsnitt 4.2.1.2. Ensamt men
lagstiftning har också nyligen införts i avsnitt 4.2.3.2.Island se

Denna argumentering emellertid knappast det gällerbärandeär när
förhållanden.svenska Inte danska eller isländska skadeståndslagendenens

innehåller uttömmande reglering de används för ersättaatten av normer som
lyte och ersättning medicinsk in-Denna grundas nämligen påmen. en
validitetsbedömning, i praktiken Arbejdsskadestyrelsenstyrssom av en av
respektive Invaliditetsnämnden invaliditetsgrader.upprättad tabell olikaöver

konstitutionella Sverige inte möjligt kompletteraAv skäl torde det i attvara
lagtexten med föreskrifter myndighet mindre privatoch änav enen av
organisation. avsnittDe invaliditetstabeller enligt vi förordat ivad harsom,

ligga bedömningen ersättningen5.2.4.2, bör till grund for för lyte ochav men
se bil. 1.2 och avsedda Sveriges Försäkringsförbundfastställasär attsom av
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skulle i stället behöva in i uppenbarligen inte jfrlagen. Detta lämpligtärtas
1993,Roos, 430.s.

ersättningens inte garantilagregler storlek heller någon förutgör attom
schabloner i alla skadefall, inte i stridanvänds reglerna motsamma ens om -

principer hittills tillämpats i tvingande.de vårt land skulle görassom -
lagstiftaren inte hindra i kollektiva ersättningssystemkan deatt man som nyss

olika förmånligareberörts skäl använder schabloner för de skade-ärav som
lidande de tillämpas inom skadeståndsrätten i övrigt; det inte hellerän ärsom

uppgift för skadeståndslagstiftningen till inte några skadelidandeatt attseen
ersättning flertalet till del jfr Nilssonfår högre den kommer detän storasom

i 1990 147. En det möjligt i framtidNJM sak är är attatt man ens. annan
inom ersättningssystemändå kommer använda schabloner allaatt samma som

på skadeståndsrättslig avsnitt 5.8.3.bygger grund se
från håll inte lyckats andra länderMan danskt ha övertyga omsynes

förträffligheten sitt i mångas stelbenta lagreglerade semed tycken system
i direktiv med hänvisning tillNilsson NJM 1990 117. I våra sägs, etts.

lagstiftning trubbigtden svenska riksdagen år 1986,uttalande äratt ettav
skadeståndsbelopp sådanainstrument för bestämma storleken och attatt av

praxis avsnitt Bakom dettasmidigast och bäst i se 2.1.frågor avgörs
detaljstyrning lagstiftningtorde ligga skepsisuttalande mot avgenomen

Utvecklingen snabbt medföra deskadeståndets storlek i enskilda fall. kan att
ändamålsenligalagstiftaren inte framstår ochlösningar valts somsom av

lagändringar.därför kräva täta
emellertid lagstiftarenLagstiftningsmaskineriets inneboende tröghet gör att

jfr i SvJT 1991 60 och Dufwa,ofta kommer på efterkälken Bengtsson s.
tillfällighet Danmark, förutom1993, 1737. Det knappast någonär att soms.

ideellveterligen skadeståndsbeloppen för skadaIsland det enda land där ärär
absolut lägstai lag, till länder i Europa har dereglerade hör de som

lagstiftning visserligen i del länder,ersättningsnivåerna. Frånvaron kan enav
rättstillämpningen på vissaiUSA, ha lett till skadeståndsbeloppenattt.ex.

höjder. Skulle utvecklingenskadeståndsområden stigit till okontrollerade ta en
anledning för lagstiftarenriktning i det finnassådan vårt land, kanäven att

intetbefinner påinföra regler maximibelopp. Men så länge sättän ossom
lagstiftning skadeståndsbeloppen deti situation någonsådan att avomen

skälet påkallad.är
lämpligt schablonerinte devårt förra betänkande ansåg detI attatt var

ersättning kränkning brottvid förborde tillämpas bestämmande genomavsom
utbildas ienligt meningfick vårdirekt i dessa schablonerlagen, utanangavs
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den praktiska tillämpningen se SOU 1992:84 254 och 256. Vi hars. samma
uppfattning det gällernär ersättning för ideell skada i övrigt. Det hindrar inte

lagstiftaren i förarbetena till de lagändringar aktuella vissaatt ärsom nu ger
riktlinjer for bedömningen denna ersättning för huroch de schablonerav som
därvid används bör utformade. På så kan ersättningarna fåsättvara en
förankring hos våra parlamentariker. Men sådana förarbetsuttalandcn får tas
för vad de nämligen rekommendationer tillär, ledning för rättstillämpningen.
De alltså inte bindandeär lagregler och kan frångâs desättsamma som om
visar sig leda till mindre lämpliga iresultat det enskilda fallet.

Beträffande diskussionen lagförarbetenas betydelse kan hänvisas till bl.a.om
1972:5 622 och 197576:81 166, Bengtsson, 1984, 80, Lindiprop. s. s. s.

NJM 1987 i302 f., Agell SvJT 1990 Eriksson i3 och 636, SvJT 1990s. s.
268 och 283, Hellner, 1990, 224, Conradi, Lind,1993, 79, 1993,s. s. s.
301 ff. och 316 ff. litteratur,och där anförd Kleineman i JT 199394 433s. s.

1 och Dufwa, 1993, 1736.not s.

5.8.2 Rättsbildning domstolar nämnderellergenom

Vår bedömning: kritikNågon befogad kan inte riktas skadeprövnings-mot
konfliktlösandenänmdernas verksamhet Rättsutvecklingensådan. börsom

dock domstolarna. För stimulera de skadelidande iytterst styras att attav
principiellt intressanta fall föra saken vidare till domstol bör nämnderna, när

ägnade för prejudikatbildning,rättsfrågorna sina tillavsluta yttrandenär
försäkringsbolagen med rekommendation till dem utgången iatt oavsetten

stå fördomstolsrâttegång såväl sina den skadelidandesen egna som
rättegångskostnader.

1 Allmänt

Rättstvister mellan enskilda får regeringsformen i principenligt 11 kap. 3 §
inte myndighet garantiavgöras domstol. Någon absolut föränav annan
domstolsprövning dock inte; kan prövningenbestämmelsen lagger genom av
vissa slags tvister Vid tillkomstenföras till myndighet.över annan av
regeringsformen avvisades remissbehandlingen framfört förslagunderett om

tvister mellan enskilda i sista endast domstolskulle hand kunna avgörasatt av
se 1973:90 bil. 3 254.prop. s.

När civila rättigheter skyldigheterdet gäller tvister enskildas ochom
innebär emellertid artikel europeiska konvention6 punkt i 1950 års1
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de grundläggandemänskliga rättigheterna ochför deangående skydd
till rättegång införberättigadEuropakonventionenfriheterna äratt envar

nyligenkonvention,ratificerat harår 1953 dennaSverige, redandomstol. som
SFS 1994:1219.svensk seinförlivat den med rätt

till sin innebörd. Enoklartskyldighetercivila rättigheter och ärBegreppet
Europadomstolentid utbildatsemellertidpraxis påomfattande har avsenare
jfr 1993:40346 ff., SOUi 19941993, 140 ff. och SvJTDanelius,se s.s.

för det skallförutsättning94 f.. Enoch 1994:11744 ff. att ansess.s.
det anspråkmening görstvist i konventionensföreligga är att somen

inte helt gripetseriöst alltsåi mån och ärnågongällande kan betraktas ursom
civil Hit hörrättighetockså beröra ärAnspråket skallluften. natur.som aven

riktar sig elleranspråketskadestånd. Det gällertvister även statenmotomom
offentligtannat organ.

enskildaEuropakonventionen hindrarregeringsfomien ellerVarken att parter
1994 7121981 1205 ochdomstolsprövning NJAsetillavtalar bort rätten s.s.

292Danelius i SvJT 19911992, 206Stjernquist,HolmbergIl, samt s.s.-
tvistlösningsalternativ i ställetsätts156. Om inget1993,och dens., annats.

såsommånga gångerenligt svenskavtalsvillkor docksådant rätttorde ett
jfr NJA 1994avtalslagen36 §sidan med stödåtoskäligt kunna sättas av

på denflera exempelpraxis finnsdomstolensIII. I Högsta även712 atts.
skalltvistinnebäravtalsklausulertillämpats påharbestämmelsen att ensom

skiljemän se1929: 145enligtskiljeforfarande lagen t.ex.avgöras omgenom
fall då detsådanaallt gäller detframför666 och 1981 711;1979NJA s.s.

mellanstyrkeförhållandetihar rått obalans parterna.
skade-ersättningförsäkringssystemkollektivaBeträffande de som ger

hälsovården ochi sjuk- ochi arbetslivet ochskadorståndsrättslig grund för
försäkringsgivare ochtvister mellangälleri avsnitt 5.8.1har berörts attsom

3.8.1. Eftersom deavsnittskiljemän sei sista handskadelidande avgörs av
försäk-ensidigtutfärdatsföreskrift, harskadelidande denna avsomgenom

inågon gångdomstolsprövning har detfrånuteslutnaringsgivaren, sattsär
Europakonventionens kravordning förenlig medfråga denna är enom

Försäkringstidningen309202 ochjfr 1990,prövning Roos,sådan samts.
gälleremellertid fallet. Detsåframgår ärdet anförda493 14. Av attnysss.

skiljeförfarande,föreskriftengodtarskadelidande, dedesärskilt omomsom
jämförtinnebärförsäkringsvillkorenförmånligare regleråtnjuta defår som

intetillämpliga. Och deskadeståndsrättsliga regler ärdemed somannarssom
Trygghetsförsäk-förvissa undantagmedmöjlighetutnyttja dennavill är -

domstol och krävasig tillvändaoförhindradearbetsskadavidringen att-
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ersättning med stöd dessa allmänna skadeståndsrättsliga regler.av

[betänkandet SOU 1994:75 Patientskadelag har föreslagits den nuvarandeatt
frivilliga patientforsäkringen obligatorisk Enligtoch lagregleras. förslagetgörs

tvisterskall ersättning enligt lagen,den sedan de prövatsom nya av en
patientskadenämnd, kunna föras vid allmän domstol. Någon motivering har
inte till förslagetlämnats i denna del se bet. 162 ff.. Domstolsprövning is.
stället för skiljeförfarande framstår naturligdock lösning i ettsom en
lagreglerat i påbjudetlag obligatoriskt skiljeförfarande skulle ocksåsystem; ett
säkerligen strida Europakonventionen Danelius, 1993,se 156.mot s.

En fråga liknande slag det förenligt Europakonventionensär medärav om
domstolsprövningkrav på anspråk brottsskadeersättning avgörsatt av en

statlig myndighet efter den l juli 1994 Brottsoffermyndigheten utan attav- -
någon möjlighet finns överklaga myndighetens tillavgörande domstol seatt
avsnitt 3.8.ll. I förarbetena till 1978 års visserligenbrottsskadelag har

uttalats sådana anspråk inte civilrättsligt grundade offent-äratt utan av
ligrättslig 1977782126se 91 105 f..ll, och Man kannatur prop. s.
emellertid inte säker denna ståndpunkt skulle godtas Europa-attvara av
domstolen; i praxisden domstolens har framhållits intedet avgörande äratt

viss enligt inhemskfråga regleras civilrättsligarätt utan attom en av normer
civil rättighetdet gäller begreppet i artikel 6 i Europakonventionenatt ettge

innehåll allmängiltigt och oberoende de skillnader föreliggerärsom av som
mellan nationella se Danelius 1993, 142.rättssystem s.

brottsskadeersättning inteAtt anspråk rättighetcivil enligt svenskavser en
rättsuppfattning har tydligast kommit till uttryck i lagrådets yttrande över
förslaget till brottsskadelag. Lagrådet anförde l97778:l26 91där se prop. s.

bestämmelserna inte ikunde innebära fastslåendeatt ett att statenavanses
princip skulle skyldig på skadeståndsrättslig eller grundattvara annan svara

i följdför skador brott bestämmelserna måste ha denutan attav anses mera
innebördenbegränsade humanitära sigsociala och skäl påatt staten tog attav

inom bestämmelsernas brottskadeersâttning. Att utfärda reglernautgeram
missförståndlag kunde emellertid enligt lagrådet få den följden attgenom

uppstod deras innebörd; brottsskadeersätt-lagformen kunde medföra attom
ning i allmänhetens ersättninglikställdes med statlig enligtögon annan
lagstiftning vid frihetsinskränkning vilkenlagen ersättning enligtt.ex. om- -

enskildeden har civilrättsligt vid tvist kananspråkgrundatett mot staten, som
genomdrivas vidtalan allmän domstol.genom

Klart inte haft skyldighet införa regler statlighar någonär att staten att om
ersättning till skadeståndbrottsoffer inte kan få fordran påett utsom en av

införtbrottslingen. Det emellertid kunna sedan välskulle hävdas staten ettatt,
sådant ersättningsansvar enskildes anspråk påbrottsskadelagen, dengenom
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Europakonventionens meningicivil rättighetbrottsskadeersättning utgör en
Danelius i SvJT1994 657 ochdomstol jfr NJAmåste kunna prövas s.avsom

föreskriver detbrottsskadelagenförhållandet1994 347; det attatt an-s.
brottsskadeer-ärendenförvaltningsmyndighetpå prövakommer att omen

jfrfår överklagasintemyndighetens beslutdensättning och prop.att
civiltolkningen begreppetvidringa betydelse1977782126 105 är avs. av

i Danelius,återgivetRingeisen,Europakonventionen falletenligt serättighet
f..1993, 142s.

rättighet enligtcivilgällabrottsskadeersättning skulleanspråkOm enanses
likställasBrottsoffermyndigheten kanblir frågaEuropakonventionen, nästa om

praxisi sinEuropadomstolen harkonventionens mening.idomstolmed en
dom-ingår i landstraditionellt slagdomstolarintegodtagit bara ettsomav

sammansättningmedprövningsorganockså andrastolsorganisation avutan
1994:117jfr SOU153;Danelius, 1993,lekmän setjänstemän ochjurister, s.

prövningsorganet harbedömning tordeAvgörande för denna98. vara oms.
förfarandereglersådanakringgärdatsammansättning ochsådan är m.m.aven

vaktkonventionen slårrättssäkerhetsgarantierdetillgodoserdet om.somatt

gällde för denenligt de reglerBrottsskadenärnndenmöjligtDet är somatt
93, 1031977782126 34,jfrdetta kravuppfyllaskulle ha s.ansetts prop.

med denfalletså kantveksamtoch 110. Det är nyaanses varaommera
förmyndighetschefendärBrottsoffermyndigheten, ytterst ansvararensam

brottsskadeersättning ärendast ärendenoch därverksamheten avsomom
nämndvikt avgörsellerprincipiell betydelse större sammaav enannars av

tidigaredenSkillnaden35.199394:143tidigare se motsätt s.prop.som
brottsskadeer-ärendenallaavgjordeBrottsskadenämndenordningen där om——
vice ordföran-ordföranden,föreskrivaregeringen kundedärsättning attmen

nämndensfick på vägnarBrottsskadenämndenvidtjänstemänellerdena
principiell betydelseintebrottsskadeersättningärendenavgöra var avsomom

praktikeniintekanskevisserligenvikt är stor meneller störreavannars -
prövningbedömagällerbetydelsefull detprincipiellt närlikväl att avom en

domstolsprövning.medlikställaBrottsoffermyndigheten är att en
Även domstol i kon-Brottsoffermyndigheten skulle som enansesom

tillenskilde harden rättartikel 6enligtmening, krävsventionens att en
förhand-muntligtillprincipiinnefattande rättdomstolsliknande procedur en

gällerdetuppfyllt närkandetta kravosäkertling. Det är ansesom
Brottsoffermyndigheten.

tveksamtfårdetSammanfattningsvis kan konstateras omvaraatt anses
brottsskade-påanspråkdomstolprövning vidtillmöjlighetfrånvaron avav en

dennatilläggasDet kanEuropakonventionen.enligt attersättning godtagbarär
irättigheternamänskligaför deEuropakommissioneninförväcktsharfråga
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mål beslut den 22 februari 1995 kommissionen tagitsett som genom av upp
till prövning i sak mål 2319694.nr

Det står däremot all tvekan de rådgivande nämnderutom äratt som
verksamma på försäkringsområdet se avsnitt 3.8.2-3.8.6 inte kommer i
konflikt med Europakonventionens krav på domstolsprövning; förutsom

konventionennämnts inte det fallet enskilda avtalat andraattavser parter om
tvistlösningsfonner. Prövningen i dessa nämnder hindrar för övrigt inte heller

föra talan vid domstol se avsnitt 3.8.1. De nämnderparterna att ärsom av
särskilt intresse i detta sammanhang de behandlar frågorär som om per-
sonskadeersätming enligt skadeståndsrättsliga Det gäller framför alltnormer.
Trañkskadenämnden se avsnitt 3.8.4 och Ansvarsförsäkringens personskade-
nämnd se avsnitt 3.8.5. Också Statens skaderegleringsnämnd se avsnitt
3.8.6 sådana frågor, i mindreprövar utsträckning.än Däremot får deom
rådgivande tillnämnder vilka tvister kan hänskjutas från Trygghetsför-
säkringen vid arbetsskada, Patientförsäluingen, Läkemedelsförsälcringen och
Statens personskadeförsäkring vid arbetsskada avsnittse 3.8.7-3.8.l0 mera
sällan anledning sig i frågor bestämmande personskadeersätt-att yttra om av
ning; hänskjutsde tvister dit i allmänhet förutsättningarna förrörsom
ersättning enligt försäkringsvillkoren jfr SOU 1994:75 162. Dessa nämn-s.
der lämnas sidan idärför detta avsnitt.

skiljenämnderTill skillnad från och Brottsoffermyndigheten träder alltså
skadeprövningsnämnderde det fråga inte i stället för deärsom nu om

allmänna Prövningen idomstolarna. Trañkskadenämnden och Ansvarsnämn-
den förutsätter inte heller någon tvist föreligger mellan försäkringsbolagetatt

enskildaoch den skadelidande i det ärendet. I istället har bolagen många fall
skyldighet hänskjuta ersättningsfrågan till dessa förnämnder yttrandeatten

se avsnitt 3.8.4 och 3.8.5. Nänmdförfarandet möjligheterbjuder således en
för på förhållandevis få klarhet i frågorenkelt kansättparterna att ett som
uppstå i enskilt skadefall. Otvivelaktigt nämndernas prövning emellertidharett
också konfliktlösande funktion jfr 1980, 27 och 131, iHeuman, varten s.
fall på det prövningen konfliktersättet förebygger mellan Dettaatt parterna.
har i sin lett till endast fåtal tvister personskadeersättning väckstur att ett om
vid domstol. Rättsutvecklingen på detta område har därför i utsträckningstor
kommit nämndernas ställningstaganden.att styras av

Nämndernas konfliktlösande och rättsskapande funktioner behandlas i det
följande för sig.var
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verksamhetkonfliktlösandeSkadeprövningsnämndernas2

anspråköverväldigande majoritetbehandlasSom nämnts avennyss
Trañkskadenämnden ochobetydliga personskadorinte heltskadestånd för av

året. Det500 skadeärendensig 4 ärAnsvarsnämnden; det rör omom ca
samtliga 000domstol; 15vidare tillärenden gårfå dessaytterst av casomav

1986-1990under årenTrafikskadenämndenbehandladesärenden avsom
ersättning vid ideell skadaSärskilt i fråga26 till domstol.fördes endast om

1984,jfr Nordenson,skaderegleringen heltutomrättsligadendominerar

f..395s.
avsnitt 4.2.2.8. DäremotFinlandi seSituationen i densammaär stort sett

nordiska ländernai andraslag deskadeprövningsnämnder dettasaknas av
möjlighetenstår alltså endastländerutanför Norden. I dessai länderliksom

missnöjda med för-skadelidandetill buds för de ärdomstolsprövningtill som
domstolstvisterersättningstvist. Deiställningstagandesäkringsbolagen omen

inte på långtdock närdär tordepersonskadeersättning förekommersom
skadeprövningsnämndernavidhandläggsdet antal skadeärendenmotsvara som

land.i vårt
skadeprövningsnänmder de factotvistlösningsfunktion dessa ut-Den som

domstolar.för våraarbetsbördanoväsentlig avlastningintemedförövar aven
tvistlösningsalternativendamed domstolskulleSannolikt varaett system som

för domstolar-genomsnittliga kostnadensamhället. Denförkostsamtmycket
instans.i förstatill 7 000 kruppskattatstvistemål harhandläggning ettavnas

Överklagas 10mindrei någotnärvarande sker änvilket förtill hovrätt,målet
prövnings-000 kr. Begärstillkommer 32dispositiva tvistemål,allaprocent av

tvistemålde20i drygtvilket skervid domstolen,tillstånd Högsta procent av
fallytterligare 6 700 kr för detmedstiger kostnadenavgjorts hovrätt,avsom

allmännasprövningstillstånd uppgår detmeddelastillståndsådant vägras;att
Domstols-000 kr setill 134domstolenhandläggningen i Högstakostnad for

ärendeKostnaden199293-199495.budgetårenfortreårsrapportverkets per
ledamotsdeltagande kanadministration och förskadeprövningsnätnnderna föri

domstolspröv-3.8.5. Totalt3.8.4 och äravsnitttill 4 000 kr seberäknas sett
handläggning i skadepröv-tvistlösningsmetodbetydligt dyrare änalltsåning en

dettill domstol, skullefördesalla ärendennämndernas överningsnämnd. Om
Högstamålförfrån kostnaderna avgörsbortsettkostnaderallmännas avsom-

prisnödvändigtkostnaderprövningstillstånd; dessa utgörefter ettdomstolen
milj.med 17,5jämförtåret,milj. krprejudikat bli 50fåför caomettatt ca-

Även måttlignämnderna.kostnader förförsäkringsbolagensåret förla enom
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ökning antalet mål vid domstolarna skulle få betydande samhällsekonomis-av
konsekvenser.ka

Också för de skadelidande betydligtblir kostnaderna ofta högre i en
vid domstol vid prövning i skadeprövningsnämnderna. Självaänprocess en

förfarandet i nämnderna i princip kostnadsfritt för de skadelidande, ochär
försäkringsbolagen står i allmänhet för huvuddelen utredningen. Dessutomav

skadelidande i sinakan de regel ombudskostnader De behöver alltsåersätta.
inte någon nämnvärd ekonomisk risk för det fall de inte får gehör förta att
sina Bliranspråk. utgången densamma i regelmässigtdomstol får de däremot

betala inte bara sina också i försäkringsbola-detta fallutan motpartens,egna
Ävenrättegångskostnader. med de möjligheter finns till rättshjälpgets, som

eller ekonomisk hjälp, försäkrings rättsskydd, kan det.ex.annan genom en
skadelidande själva förstå del processkostnaderna.storen av

Den kostnadsrisk innebärdomstolsforfarande sålunda för denettsom
enskilde troligtvis flertaletmedför skadelidande avstår från väcka talanatt att
vid Till bidrar säkert oviljadomstol. detta också den många har mot attsom

ihuvud domstol jfr och inlägg i NJMMöllers Promsöver taget processa
1981 182 respektive 185 f..s.

Om nämnderna inte fanns det alltså inte domstolarna skullesäkertär att
tillföras särskilt många fler mål skadestånd förför personskada de haränom

skulle följden kunnanärvarande. I stället bli skadelidande inte äratt en som
nöjd med försåkringsbolagets bedömning hans skadeärende ändå skulleav

ställningstagandebolagets hellre väcka vid domstol jfrtalanänacceptera att
1981inlägg i NJ M 181. skadelidande då bliUtterströms De skulles.

skaderegleraresenskilda bedömning åtföljandeberoende skadan, medav av
tillämpning.risk för oenhetligen

främja enhetligEtt syfte med skadeprövningsnämnderna är att en
personskadereglering. mening uppnåtts. RättssystemetDet syftet enligt vârhar

detta område skulle sannolikt fasthet utmärkerinte ha haft den som
tillämpningen i jfr 1970,dag, inte nämnder hade funnits Bengtsson,dessaom

56 58. vidare sakkunskap påoch Kännetecknande för nämnderna denärs.
Även i tid någon gångrättsområdet det äldrerepresenterad där.ärsom om

något för-riktats kritik skulle intanämnderna för demot att en
säkringsgivarvänlig attityd i 4 anmärkt litteraturhos Bengtsson 50se nots.

sin sammansättning ocksåhar framhållits nämnderna ärattsenare genom
1984,objektiv opartisk bedömning Nordenson,ägnade och seatt garantera en

1963:11 2LU 1963:31 5 Bengtsson396 och 398;jfr SOU 334 och samts.s. s.
tillskadelidandes61. I fall finns det grund för de rättvart att anta att ens.
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materiellt riktig ersättning till i prövning ihögre gradsett tas vara genom en
enskild handläggning. Belysandenämnderna skadereglerares ärän genom en

Trañkskadenämnden i hänskjutits ditärendenästan vartannatatt som
i flera fall höjning den ersättningrekommenderat ganska avsevärd aven - -

försäkringsbolagen erbjudit avsnitt 3.8.4.sesom
skadelidandeVi svårt det skulle någon nackdel för dehar attatt att varase

försäkringsbolagpersonskadeersättningderas anspråk på prövasettmot
vidareinnan eventuellt förs tillkostnadsfritt sakkunnigt sakenettav organ

sig tillövrigt oförhindrade vända domstoldomstol; de skadelidande förär att
förutsättningställningstagande. Endirekt avvakta nämndens ärattutan

till fördröjsutbetalningen ersättning de hargivetvis inte den rättatt somav
emellertid inte fallet;nänmdprövningen. Så kan sägasavsevärt varagenom

uppgår till tre-fyragenomsnittliga handläggningstiden hos nämndernaden
avsnitt 3.8.4 och 3.8.5.månader se

visserligenharSkadeprövningsnämndernas konfliktlösande verksamhet
tillenskildheter. Det återkommerfor kritik i delårens loppunder utsatts en

förebyggaför lösa ellersådanti avsnitt 5.8.3. Men attmot systemet som
mening någon befogadpersonskadeersättning enligt vårkonflikter kanom

skadelidande intededet värdefulltkritik inte riktas. Tvärtom är attattanser
bedömning i fall dåtill försäkringsbolagenshänvisade enbartär enegen

iinte kommer fråga.andra orsakerdomstolsprövning kostnadsskäl ellerav

verksamhetSkadeprövningsnämndernas rättsskapande3

konfliktlösande verk-skadeprövningsnämndernasförut innebärSom nämnts
personskadeersättning,i olika frågorställningstagandensamhet derasatt om
kommitdomstolsavgöranden, har rätts-vägledandei avsaknad att styraav

framhållit397 har1984,område. Som Nordensonutvecklingen på detta s.
sidanvidsannolikt viktigaste rättskällanblivit denyttrandennämndernas av

jfrjuridiska litteratureni deni lagforarbetena ochlagstiftning uttalandensamt
37.SOU 1973:511970, 50 ochockså Bengtsson, s.s.

givetvis braDetutveckling på och närärDenna är attgott ont. man, nu
auktoritativa uttalanden frånförs till domstol, kanpersonskadefallså få

ersättnings-fall därI det fåtalsärskilt sakkunniga på området.ärsomorgan
i allmänhetpraxis ocksåvidare till domstol har nämndernasdrivitsfrågan

1982 793,1979 129,469, 1972 81,NJA 1969godtagits se s.t.ex. s.s. s.
1993loch1993 411992 740 I och Il,389, 1991 766,1989 samts.s.s.s.
värkersättning för sveda ochbestämtvilka rättsfall Högsta domstolen68, is.
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lyte ioch enlighet med tabeller fastställts Trafikskade-desamt men som av
nämnden. Detta talar för praxisnämndernas tillfredsställande. Ochär näratt
Högsta domstolen någon gång har underkänt praxis,denna har lagstiftaren

infört regler slagit fast nämndernas och inte Högsta domstolenssenare som
praxis det sin tidse omdiskuterade rättsfallet NJA 1966 254, där Högstas.
domstolen bestämde ersättning för inkomstförlust vid skada på efterögaett

medicinska invaliditetsgradenden inte enligtoch nämndernas praxissom-
liksom enligt de personskaderegler infördes i skadeståndslagen år 1975som

faktiska inkomstförlustefter den SOUkunde uppstå; jfr 1973:51antassom-
157.s.
Ett problem med nämndernas rättsskapande verksamhet tidigare attvar

ställningstagandenderas inte fick spridning de domstolsav-samma som
vilka trycks i olika rättsfallssamlingar,göranden framför allt i NJA. Sedan en

tid tillbaka publiceras emellertid närrmdyttranden principiellt intresseav
regelbundet i den Sveriges Försäkringsförbund utgivna rätts-numera av
fallssamlingen Rättsfall Försäkring Skadestånd bliroch RFS. Yttrandena

därigenom kända inte bara for bolagens skadereglerare också för domare,utan
åklagare, advokater och andra i sin yrkesutövning informationbehöversom

principer tillämpasde i den utomrättsliga skaderegleringen jfrom som
Nordenson,Jacobsson, 1959, 141, 1984, 397 Roos, 1984,och 511.s. s. s.

Det dock givet nämndernas yttranden inte auktoritetkan haär att samma
och genomslagskraft avgörande Högsta jfrdomstolen Nordensonettsom av

1984,i NFT 1979 234 och dens., 397. Från principiell synpunkt ärs. s.
rättsutvecklingendet också olyckligt på detta område inte deatt styrs av

jfr vad beträffande rättsbildrting skiljeför-allmänna domstolarna som genom
i näringslivsförhállartden i Dir.farande 1992:22 8 det mindresägs äratts. om

tillfredsställande tvistlösningen de centrala områdenaatt ett mera avav
eivilrätten i huvudsak domstolarna. Ett särskiltsker utanför de allmänna

blir Sverige inlemmas iproblem, allt bekymmersammare ettsom mer
internationellträttsligt utländska domstolar knappast kansamarbete, är att

till nämndpraxis ihänsyn svensk detta samarbete skallväntas närta man
de lösningar i rättspraxis jfrbeakta i viss fråga har valts svensken som

Radetzki, 1993, 66 1993,och Dufwa, 1745.s. s.
Högsta domstolen visserligen tid i antal fall fåtthar på ökatett tasenare

ställning till olika personskadeersättning, och värkfrågor svedat.ex.om om
till följd fysiska 740 till följd psykiskabesvär NJA 1992 I ellerav s. av
besvär NJA 1990 186, 1991 766, 1992 446, 1992 74011, 1993s. s. s. s.

41 1993 68, NJA 1993 192Ioch och lyte och samt oms. s. om men s.
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i övrigt 1992 642. Denna ökning i ochkostnader och olägenheter NJA ärs.
emellertid skadeståndsig positiv. De flesta dessa avgöranden harför rörtav

i försäkring och där Trafikska-på grund brott fall där har saknatsav
i bilden.inte har kommit in Mål fråndenämnden och Ansvarsnämnden alltså

fåtaligaalltjämt hos Högstaområden där dessa nämnder verksammade ärär

domstolen.
domstolarna fram-därför det möjligtFrågan ärär att en merageom

direktiven för vårtför närvarande. Iträdande roll dessaområden de harän
haravsnitt l. Fråganutredningsarbete har fråga särskilt betonats sedenna

blirättegång i domstol skall kunnadet problemet hursamband med större ett
så bl.a.alternativ till konfliktlösning i andra sammanhang,slagkraftigt att man

Det problemet harviktiga prejudikat från Högsta domstolen.framkan få

diskuteras alltjämt statsmakterna.tidigare ochövervägts av
prejudikat-främjafinna förled i strävandenaSom vägar attett att nya

pågåendetingsrätterna under1989 möjlighet förbildningen infördes år atten
prejudikatfråga till Högstahänskjutai dispositivt tvistemålrättegång ett en

nyhet,rättegångsbalken. Dennaprövning 56 15 §for se kap.domstolen som
domstolen,inte avgjorts Högstautnyttjats i två fall målen harhittills ännu av

i SOURättegångsutredningen betänkandetgrundade sig förslagett av
Översyn rättsbildningen.domstolen ochrättegångsbalken Högsta1986:1 av

nämnder medskiljenärrmder ochlanserade där tankenUtredningen ävenatt
Trafrkskade-rådgivandehuvudsakligenfunktiontvistlösande natur, t.ex.aven

handläggning kunnaunder pågåendeAnsvarsnämnden, skullenämnden och
avgörandedomstolen förprejudikatfråga till Högstahänskjuta genom enen

brist iden denlösning botaavsikten med sådanrättsförklaring; attvaren
för ändamålpå de dettaprejudikatsbildningen delvis berornuvarande attsom

idomstolsväsendetinom allmännalämpliga inte detmålen hanteras utan
jfr133 ff.;se bet.olika rådgivande nämnderskiljeförfarande eller s.av

fullföljdes inte under dendock1979 238. Denna tankei NFTNordenson s.
inbegrep ocksåreformlagstiftningsärendet;behandlingenfortsatta somenav

så seanstå längetingsrätter ansågs böratvistlösandeandra än prop.organ
67.198889:78 s.

viktigadelmedvidare problemetRättegångsutredningen berörde att en
tvistlösning ellerblir föremål förinteprejudikatfrågor huvudöver taget

i partsför-sidanåtminstone fråndärförrättsskipning, ettattt.ex. enaman
skullenegativa reklampublicitet ochvill undvika denhållande en processsom

ordningutredningenfall skisseradebl.a. sådanaskapa. Med tanke somen
domstolen förHögstaunderställasprejudikatfråga skulle kunnainnebar att en
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rättsförklaring i sådana fall inte finnsäven där det någon anknytning tillen en
konkret tvist se SOU 1986:1 144 ff.. Behovet sådan ordnings. av en
vitsordades del remissinstanser, Försäkringsjuridiska föreningen.t.ex.av en
Också föredragande statsrådet framhöll reform med denna inriktningatt en var
angelägen. Den ansågs dock innehålla många komplicerade frågor krävdesom

Ävenytterligare utredning och analys. denna fråga ställdes därför
framtiden se 198889:78 70 ff..prop. s.

Rättegångsutredningens tankar emellertid inte skrinlagda. Skiljedornsut-är
redningen 1992:04Ju har till uppgift bl.a. förfarandereg-övervägaatt om
lerna i allmän domstol det gäller handläggningen förmögenhetsrättsliganär av
tvister på näringslivets områden kan ändras så rättegång i domstol bliratt ett

slagkraftigt alternativ till skiljeförfarande. En de frågor denmer av som
utredningen enligt sina direktiv därvid bör undersöka det möjligtär är attom
ñnna lösningar tillknyter de reformförslag för förbättra prejudikat-attsom an
bildningen fonnögenhetsrättens område förts fram Rättegångsutred-som av

Ävenningen se Dir. 1992:22 f.; jfrll SOU 1994:81 54. Skilje-s. s. om
domsutredningens uppdrag alltså inriktat på skiljeförfarande inteoch påär
sådan konfliktlösning sker i skadeprövningsnämnder det tänkbartär attsom
utredningens kommande förslag i denna fådel kan betydelse föräven
prejudikatbildningen på personskadeområdet.

fråga ocksåEn förövervägs närvarande det går förbättraär attsom om
möjligheterna i drivadomstol anspråk eller likartadeäratt som gemensamma
för I betänkandet SOU 1994: 151 Grupptalan harstörreen personer.grupp
Grupptalanutredningen Ju 1991:04 föreslagit det- komplementatt ettsom
till de traditionella rättegångsreglerna införs regler grupprättegång vidom-
bl.a. allmän domstol. Förslaget remissbehandlas för Mednärvarande. grupp-
talan i första hand uppdrag för tillrättegång där käranden talanutanavses en

iförmån för angiven träffasmedlemmar domensen processen vars avgrupp
rättskraft de inte i Grupprättegångar förekommermålet.ärtrots att parter

framför allt i Australien. förasUSA, Kanada och Processen, kannumera som
enskild privatperson, organisation eller för detrepresentantav en en en

allmänna, medför ingårdomstolarna mål de i dennakan prövaatt somsom
inte har ekonomisk förmåga själva föra till domstol eller andraattgrupp av

inte vill reparativa,skäl det. Den bidrar förutom med sindärmed,göra
preventiva och processekonomiska funktion, till klarlägga rättsläget ochatt
främja prejudikatbildningen tänkaspå de områden där grupptalan kan

förekomma. Huruvida skadeståndsrätten område har varit föremålsådantär ett
diskussion 1994:151 jfr Lindblom 268 ff. och 665.för se SOU 445;s. s.
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erbjudaberäkningen personskada i individuella fallkan skadestånd förBl.a. av
problem.

prejudi-roll och ökaskall kunna förstärka domstolarnasFrågan hur man
alltså förHögsta domstolenkatbildningen avgöranden övervägsgenom av

mening det inte lämpligt och knappastnärvarande olika håll. Enligt vår är
Även begränsarvi i den debatten.möjligt för läggeratt om manoss ossens

ligger vårt uppdrag personskaderättentill det område inomsynfältet som --
detta område krävainflytande påreform för öka domstolarnasskulle atten

rättegångsförfarandet.i principer föråtskilliga modifieringar grundläggande
enskilt rättsområdeinte tanke påingrepp bör medSådana göras utanett

i sammanhang.störreövervägas ett
skadeprövningsnämndernasvärderauppgiftVi har vår närmast attsett som

möjligtverksamhetenför dendet inom ärverksamhet och överväga ramenom
prejudikatbildning. begränsaAtttill ökadmetoder för få ståndfinna attatt en

enligt vårkonfliktlösande verksamheteliminera nämndernas äreller rentav
domstolarna jfrprejudikatbildningfrämjametodmening inte rätt att genom

medkasta barnetskulle1979 224; detEkelöf i NFT utattsomvaras.
sådan lösning knappastframgårtidigare harvadbadvattnet. Av attsagt en
personskademål deflersärskilt många ändomstolarna fickmedföraskulle att

närvarande.förhar
grund deenskilda skadelidandeproblemEtt avgörande är att av

anlitasig förrättegång drarmedkostnadsrisker förenadeär attensom
principiell betydelseersättningsfrågani fall där ärsådanadomstolarna även av

domstolen.Högstaprövadesdendärför skulle önskvärtdär detoch att avvara
dit.förssig fråganinteförsäkringsbolagen kan väntaOch attmangenom

då harinställning i nämnd, ochfått bifall till sinbolagenAntingen har manen
denockså hartill domstol. Ellergå vidareingen anledninggivetvis att

skyldigasig bolagendåi nämnden, ochfått framgångskadelidande attanser
fråganinte fådet skäletoch kanställningstagandesig efter dettarätta av

domstol.avgjord av
kanske högstnärvarandedel fall, forpraxis finns detnämndernas ettI en

prejudikat-förägnaderättsfrågorinnehåller sådana ärtiotal året, somsomom
i regelolika skälskadelidandededomstolenbildning Högsta avsommenav -

skadelidande föradestimuleramöjlighetinte för dit. Enkostnadsskäl attatt-
principiellti sådananämndernadomstol skulle kunnavidare tillsaken attvara
till försäk-rekommendationmedsina yttrandenavslutarfallintressanta en

sinaför såväldornstolsrättegång ståiutgångenringsbolagen att oavsett en
tidigare har före-rättegångskostnader. Redanskadelidandesdenegna som
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kommit försäkringsbolag under hand rekommenderats föratt ett att svara
rättegångskostnader i fall detta slag. De företrädareparternas förett av

nämnderna har ingått i vår referensgrupp avsnittse 2.2 har ställt sigsom
positiva till sådanordning. Med hänsyn till det fåtal tvister dettaären som av
slag skulle kostnadskonsekvenserna for försäkringsbolagen bli helt marginella.
l själva verket skulle dessa kostnader billigt pris för försäkrings-utgöra ett
branschen för fram efterlängtade prejudikat i omdiskuterade rättsfrâgor.att
Vi därför bara fördelar med denna lösning och förordar nämnderna iattser
fortsättningen sådana rekommendationergör berörts i de fall därsom nyss
intresset tillfå stånd prejudikat i rättsfrågan påkallar det.att ettav

Hittills har talat enskilda skadefall rättsfrâgandär har stortom
principiellt intresse. Nämnderna emellertid ibland också generellagör ut-
talanden räckviddmed enskilda fall. Dessa uttalanden, iutöver regel tassom
in i särskilda cirkulär, får naturligtvis ändras Högsta domstolen skulleom

fast principer ilägga andra sin rättstillämpning. Någon möjlighet få dessaatt
uttalanden underställda Högsta domstolens prövning anknytning tillutan en
viss tvist finns dock inte; tanken sådan fristående rättsförklaring haren som
tidigare inte genomförts.nämnts

I den mån skadeprövningsnärnnd generellt uttalande detta slaggör etten av
har aktualitet också för andra skadeprövningsnänmder detsom synes vara av

värde nämnderna dessförinnan har sarnrátt såmed varandra, uttalandetatt att
möjligt återspeglar nämndernas uppfattning. Det gällerom gemensamma

särskilt beträffande de tabeller och andra schabloner för bestämmaatt
ersättning för ideell skada för närvarande fastställs Trafikskadenämn-som av
den. Den frågan återkommer vi till i avsnitt 5.8.3.

5.8.3 Skadeprövningsnämndernas organisation och verksam-

hetsformer

Vår bedömning: Skadeprövningsnämndernas organisation och verksamhet
bör utvärderas i särskild ordning. Därvid bör olika frågorövervägas om
förfarandet vid nämnderna och deras sammansättning. De tabeller ochom
andra schabloner används i den utomrättsliga skaderegleringen för attsom
bestämma ersättning ideellför skada bör fastställas i samverkan mellan alla
berörda skadeprövningsnämnder inhämtandeoch efter synpunkter frånav
olika intressenter.
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Finansinspektionen1982:713 skallforsäkringsrörelselagenEnligt 19 kap. 6 §
premien. Dennaförsäkringsvillkorskäligheten andra ängranska även av

inte hos deskaderegleringsverksarnheten barabl.a.granskning omfattar
skadeprövningsnämnderna seockså hosförsäkringsbolagenenskilda utan

dockharverksamhetgranskning nämndernas1977:84 73 ff.. EnSOU avs.
dåvarandeundantagsfallundantagsvis. Ett sådant närgjorts barahittills var

undersökning skadehante-gjordeår 1989Försäkringsinspektionen under aven
sigdärvid uttaladeoch ävenpatientförsäkringKonsortiet förringen hos om

1992:84SOUverksamhet sesammansättning ochPatientskadenämndens

46.s.
År Regeringeni uppdrag göraFinansinspektionenñck1992 att enav

skadereg-försäkringsbolagensvidinvaliditetsbedömningenundersökning av
tillförstudie störreundersökning förklaradeslering. Denna envara en

Finans-personskaderegleringförsäkringsbolagensundersökning somav
särskilt tillsattutföratiddå sedan längredepartementet attavsett genom enen

kommittésådantillkallaskaderegleringskommitté. Några planer att en
föreligga.inte längredocksynes

Även personskadereglering inteförsäkringsbolagensgranskning avom en
organisationskadeprövningsnärnndernasdet intestånd, hindrartillkommer att

avsnitt 5.8.2 hariordning. Somsärskild nämntsiutvärderasverksamhetoch
Enligt vårenskildheter.kritik i delförnämndermed dessa utsatts ensystemet

analysEn sådananalyseraskritik närmare.lämpligt dennamening detär att
dehandhasskaderegleringför denbetydelsegivetvis få ävenkan avsom

1980, 31.jfr Heuman,försäkringsbolagenenskilda s.
granskningallsidigvårt uppdrag göraemellertid utanförliggerDet att en

Vi förordar där-verksamhet.organisation ochskadeprövningsnänmdernasav
påmed pekanöjerordning ochutförs igranskning attdennaför ossatt annan

anledningfinnasdet kanprincipiellt intresse attfrågornågra sommeraav
personskade-pånämndverksamhetenvid sådan översynöverväga aven

området.
inteskadeprövningsnämndernaiförfarandettydligtvisserligenDet är att

ingeni domstol;rättegångsförfarandelikvärdigt medi delarkan alla ettvara
stället börlpå sätt.fungerarprocessformerdubblabetjänt sammaär somav

enkel,i forminnebärnämndprövningfördelartill de enavsomta varaman
ocksånaturligtvisbörhandläggning. Men attsträvanbilligsnabb och varaen

förgarantiersåkringgärdassummariskt förfarande storasådant avett mera
huvud ärsakbehandling det över tagetbetryggandeochrättssäkerhet somen

åstadkomma.möjligt att
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Från denna synpunkt det enligt meningär var brist det bara deäratten
aktuella försäkringsbolagen kan påkalla prövning Trañkskadenämndensom av
eller Ansvarsnämnden. Visserligen försäkringsbolagen skyldiga inhämtaär att
yttrande dessanämnder bl.a. ialla de fall där de skadelidandes invaliditets-av
grad minst 10 liksomär de skadelidande i andra fallnär begär detprocent,
eller i övrigt särskilda skäl föranleder det. Men de skadelidande kan inte själva
vända sig till dessa nämnder och påkalla deras prövning avsnittse 3.8.4 och
3.8.5. Det kan de däremot det gäller TFA-nämnden,göra Patientskade-när
nämnden Läkemedelsskadenämndenoch se avsnitt 3.8.7-3.8.9.

principielltRent det angeläget likställdaär i detta hänseendeäratt parterna
i Trañkskadenärnndenäven och Ansvarsnämnden. En ordning innebär attsom

dessa nämnder kan begäran prövning från enskild skadelidan-ta upp en om en
de inte,och för närvarande, måste hänvisa denne till försäkringsbolagetsom
medför också undviker onödig byråkrati. Enligt vår mening böratt man en
sådan ordning därför övervägas.

Eftersom förfarandet i Trañkskadenämnden och Ansvarsnämnden är rent
skriftligt, utredningen ofta underlägsenär den ligger till grund för ettsom
avgörande domstol se Bengtsson, 1970, 63, iEkelöf NFT 1979 221av s. s.
och 223 1984,Nordenson, 398. Att tilldetta viss del ofränkorrtligtärsamt s.
följer vi tidigare Detvad hindrar dock inte vissa åtgärder skullesagt.av att
kunna vidtas för utredningen skall förbättras. En sådan åtgärd kanatt attvara
dessa möjlighetnämnder höra den skadelidande muntligen i fall då detattges
kan främja utredningen. Däremot vi knappast det gâr införaantas tror att att

ordning där de skadelidande själva kan begära vid nämnder-närvaraatten
muntligensammanträden och för sin jfrsak Bengtsson,argumenteranas

1970, 63 och Heuman, 1980, 438. En sådan ordning gäller visserligens. s.
i Patient- och Läkemedelsskadenämnderna, där de skadelidande brukar vara
närvarande i uppskattningsvis 10-15 ärendena. Men antalet ärendenprocent av

mindrelångt iär dessa i åtminstone Trañkskadenämnden.nämnder än
enligtMan bör vår mening inte tillheller medverka nämndernaatt tar upp

muntlig bevisning. Det kan möjligen förtjänadäremot övervägasatt om
nämnderna bör möjlighet bevisupptagning vidbegära domstol i fall dåattges

ställningstagande till de skadelidandes ersättningskrav beroendeärett av
uppgifter från vittnen eller andra kan lämna upplysningar ipersoner som
saken.

Enligt Trañkskadenämndens riktlinjer för trafikförsäkringsbolagens hand-

läggning närrmdärenden avsnittse 3.8.4 skall de skadelidande få delav av
allt utredningsrnaterial ligger till grund för nämndens ställningstagande.som
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skadanregleringtillpreliminära förslaginte detdockgällerDet somav
intefinnsgarantier för dettaNågratill nämnden.försäkringsbolagen lämnar

tillfredsställandeHuruvida dettaAnsvarsnärrmdens del. ärförheller en
641970,jfr Bengtsson,uppfattningarha delade samtordning kan s.omman

Även därför behövafråga kanff.. dennaff. och 4511980, 374Heuman, s.
närmare.övervägas

möjligheteninformerasskadelidandeväsentligt degivetvisDet är omatt
anlitadärvidmöjlighetentill,gårnämndprövning och hur denna atttill om

vid domstol.talannämndprövning väckamöjlighetenochombud att trotsom
Viförsäkringsbolaget.regelmässigt lämnasocksåinformation tordeSådan av

tillfredsstäl-skulleinformation inteanledning dennaingenhar varatro attatt
viviktigtsådockinformation lämnasfullständig är attkorrekt ochlande. Att

Vi ifrågasättergranskasinformationen närmare.börnuvarandedenattanser
erinra dekunnayttrandeni sinaskullenämndernaintevidare ävenom

kanersättningsfråganbindandeinteyttrandena ärskadelidande utan attattom
yttrandenatillfogasskulle kunnainformationtill domstol. Dennavidareföras

fullföljdshänvis-medsina domarförserdomstolarnapå sätt ensomsamma
ning.

sådanbör hanämndernaintediskuteratssärskilt tidigare,har, enDet om
företräds på sättintressenskadelidandesdesammansättning somsammaatt

1980,och Heuman,641970,se Bengtsson,försäkringsbranschens s.
sammansättningårantalsedanTrafikskadenämnden har av,128 ff.. ett ens.

ochbolagsledarnötermångalikaordförande,viceochordförandeförutom
alltjämt lekmanna-AnsvarsnämndensaknarDäremotlekmannarepresentanter.

representanter.

under ärFörsäkringsinspektionendåvarandeundersöktetidigareSom nämnts
siguttaladepatientförsäkring ochKonsortiet förskadehanteringen hos1989
tillskrivelsesammansättning. IPatientskadenämndensocksådärvid om

ökadet förinspektionenuttalade att199016 attKonsortiet den mars
ytterligaremotiveratkundePatientskadenämnden attförförtroendet vara

kundedetansågInspektionennämnden.iinflytande attpatienternasstärka
Patientska-sammansättningenfråganbehandladevilämpligt avatt omvara

åtgärd.eventuellförkopia tilldärföröverlämnadeochdenämnden ossen
bet.setill vårt arbetehänvisatfrågabeträffande dennaharriksdagenOckså

199192:LU27 9.s.

gånger,någraändratsPatientskadenämndenisammansättningenDärefter har
hälftenpatientintressenföreträds1993. Numeraår avbörjani avsenast av
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nämndens ledamöter, ordföranden. Vi därför anledningsaknarutöver attsex
gå in frågan sammansättningen i den nämnden.närmare om

Till skillnad från Patientskadenämnden idet Läkemedelsskadenämndenär
bara nämndens sju ledamöter ordföranden företrädaskallutöveren av som
patientintressen. I TFA-nämnden partsintressenskall däremot de där görsom
sig gällande företrädas lika sidan.många ledamöter för varderaav

Enligt mening vid skaderegleringsnämndemasvår kan det översynen av
organisation skadelidandesoch verksamhet skäl diskutera deattvara om
intressen tillräckligt företrädda i Läkemedelsskade-Ansvarsnämnden ochär

nämnden.

En invändning skaderegleringsnämndemas verksamhet ibland försmot som
intefram nämnderna underkastade offentlig insyn se Nordenson,är äratt

1984, 397, Roos, 1990, 308 Dufwa, 1993, 1744 471, 1746notsamts. s. s.
jfr Försäkringstidningen tidigareoch 1747; 493 vad anförts14. Av soms.

likaframgår emellertid inte verksamhet står,dena korrekt; nämndernasäratt
tillsynförsäkringsbolagens skaderegleringsverksamhet, underväl avsom

vidare offentligaViktigare blirFinansinspektionen. avgöranden nämndernaav
publiceras i rättsfallssamlingen RFS. Men eftersom det frågade ärattgenom

givetvis ingen offentlighetsprincip beträffande deprivat verksamhet gällerom
i intenämnderna. I dessa ärenden förekommer sällanärenden handläggssom

enskildas hälsotillstånd personliga förhållan-sådana uppgifter eller andraom
varit sekretessbelagda handläggningen skett vid domstolden skulle hasom om

i12 kap. § 1980 Självfallet intese kap. § och 1 års sekretesslag. bör7 1
till inteuppgifter andra den skadelidande själv, såvidasådana lämnas änut

fullmaktnågon uppgifterna.denne att utgett annan
syftar skadeprövningsnämndernas verksamhet tillSom förut nämnts att

enhetlig denna verksamhetfrämja personskadereglering. I och med atten
emellertid naturligtvisbedrivs inom finnsflera nämnder olika områden detav

oenheflig vidrisk för utbildar sig praxis nämnderna sedetatten en
Även koncentrationskulleNordenson, 1984, 397. från andra synpunkters. en

vissa fördelar.till innebäraärendena endast eller nämnder kunnaettav en par
naturligt åtminstone någraDet därför tanken slåär att att avsamman

1980, 847 f..diskuterats vid olika tillfällen jfr Heuman,nämnderna har s.
funnits ganskaFramför tid i juni 1991,allt har det efter senastannan,

sammanslagning T rafikskadenämnden ochlångtgående planer en av
visserligen1992:84 46. Dessa planer harAnsvarsnämnden se SOU s.

aktualiserasvisar torde kommadärefter lagts erfarenheten de attattmen
på förr ellernytt senare.
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att olikai fall hur deställning till och såVi anledningsaknar ta om
vi i avsnittnöjer med vadVinämnderna bör smältas att upprepasamman. oss

samrådernämndernade nuvarande5.8.2.3 det värdefullthar ärsagt att om
praxis såså oenhetligprincipiellt viktiga rättsfrågor,med varandra att enom

samrådformerna för sådantmöjligt undvikas. Dekanlångt närmare ettsom
organisation ochnämndernasvid denbör kunna översynövervägas av

vi förut har förordat.verksamhet som
används förschabloneroch andrasärskild fråga gäller de tabellerEn som

iolägenheterochersättning och värk, lyteför svedabestämma samtatt men
lämplig ord-ställning till detdirektivEnligt våra skall ärövrigt. ta enom

Trañkskadenämndenfastställs endasttabeller och schablonerning dessaatt av
personskadeornrådet bör hapåverkarockså de andra nämndereller somom

möjligheter. Denpå två ärI direktiven pekasinflytande i denna fråga. enaett
utformningenvidmedverkai någon form fårövriga nämnderockså avatt

möjlighetenDen andraschablonerna. äroch de andratabellerna att ett nytt
förtillskapas dettaintressenterförankring hos olikamed bredorgan --

arbete.
tabellerna förde äldsta3.2.5.3 framgåri avsnittredogörelsen attAv att

Trañkska-fastställdesersättning för lyte ochbestämma gemensamt avmen
Ansvars-nämnd ochTrañkförsäkringsanstalternasdå hettedenämnden som

tidTrañkskadenänmden påpå 1950-taletnämnden ensamatt senaremen
svedaersättning förför bestämmaliksom tabelltabeller,reviderat dessa atten
ocksåförsäkringsbolagenskiltursprungligen utarbetatsvärkoch ettavsom -

och Ansvars-Trañkskadenämndendärefter fastställtsoch1950-talet av-
regelbundettabeller,Dessaavsnitt 3.2.4.2.senämnden gemensamt som
inte baraförändringar, har använtstill penningvärdetshänsynjusteras med av

sedandomstolarnaocksåBrottsskadenämndenAnsvarsnämnden och utan av
Även de schablonerriksdagen.domstolen ochsanktionerats Högstade avav

olägenheter Trafikskadenämndeni övrigtersättning förfor bestämma somatt
tillämpasavsnitt 3.2.6.21980-talet seifastställt slutetochutarbetathar av

1992jfr NJAdomstolarnasannolikt ocksåliksomnämnderdessa avav
642.s.

arbetsskada,vidTrygghetsförsäkringenförgällerförsäkringsvillkorDe som
de tabellerinnebärLäkemedelsförsäkringenPatientförsäkringen och för attför

lyteoch värkför svedaersättningför bestämma samtanvändasskall attsom
Trañkskadenämn-tillämpaspraktikensärskild ordning. Iifastställsoch men

ersättning förmedanoch värk,svedaersättning förbeträffandetabellerdens
högregenerellttabellersärskildaenligtoch bestämslyte gersommen
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ersättning enligt Trañkskadenämndensän tabell i fallenstaka kanmen som ge
lägre ersättning; enligt villkoren för Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada
skall ersättningen dock lägst den följer Trañkskadenämndensvara som av
tabell. Beträffande ersättning för i övrigt enligtolägenheter gäller försäkrings-
villkoren särskilda avviker från Trañkskadenärrmdens.normer som

Om ersättningen för sveda höjsoch värk lyte och i enlighet medsamt men
vad vi har förordar i avsnitt 5.2.7 det inte sannolikt inom deär att man
försäkringssystem har tillämpaberörts kommer förmånligaattsom nu mera

Detsamma gäller ersättningen för särskilda olägenheter bestämsnormer. om
på det vi har förordat i avsnitt patientskador5.2.5. Beträffande harsätt som
för övrigt föreslagits ersättningen för sådana skador i fortsättningen skall,att
med vissa undantag, enligtbestämmas allmänna skadeståndsrättsliga regler se
SOU 1994:75 156. Det alltså möjligt Trañkskadenämndens tabellerär atts.

ioch schabloner framtid kommer tillämpas också på de områdenatten som
nämnts.nu

just TrañkskadenämndenAtt fastställer de tabeller och andra schabloner som
tillämpas inte bara trañkskadeområdet inomockså skadeståndsrättenutan

förklaringar.i torde ha flera En nämnden denden äldstaär ärstort att
skadeprövrtingsnämnden och redan tidigt började dornstolspraxiskartlägga om

vidersättningsnivåerna ideell skada se Bennich, 1935, 12 f.. Ens. annan
Trañkskadenämndenförklaring skadeprövningsnämnddenär äratt som

handlägger det ojärnförligt förklaringarantalet skadeärenden. Andrastörsta
också tänkas. Det emellertidkan märka Ansvarsnämnden,är att att trotsnog

förklaringar, ursprungligendessa deltog i utfärdandet tabellernaav om
värk lyteersättning för sveda och ochsamt men.

Traftkskadenämndens tabeller utanförAtt används också på områden
trafikskadeorrtrådet ersättningberor principer för bestämmaatt attsamma

tillämpas inom helaför personskada skadeståndsrätten. trafiken dominerarl
fysiska utbildats främstdock personskador, har därför medoch tabellerna

tillämpatanke på sådana skador. kan det verka främmandeAv detta skäl att
tiddessa tabeller också på de psykiska personskador under harsom senare

tilldragit vidsig allt särskilt vid sexualbrott ochuppmärksamhetstörre
underrättelsen våldsbrott jfranhörig har dödats e.d.näraatt ettom en genom
justitierådet iBengtssons särskilda yttrande till Högsta domstolens dom

vanligare inomrättsfallet NJA 1993 41 H. Psykiska skador detta slag ärs. av
tillämpningsområde. Som vi harAnsvarsnämndens och Brottsskadenärnndens

dåligti avsnitt 5.2.3 Trañkskadenämndens tabeller också anpassadenämnt är

till sådana skador.

Trañkskadenämn-därför inte självklart tidigareDet längre likaär attsom
används förden, fastställa de tabeller och andra schabloner attatt somgenom
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ersättning för ideell skada i samband med personskada, skallbestämma ensam
naturligt derättsutvecklingen detta område. I stället det ävenär attstyra

tabellerverkar detta område deltar i utarbetandet deandra nämnder avsom
i inte domstolarna läggerbör tillämpas, den månoch andra schabloner som

principer.fast andra
Sålunda ingår oftasamverkan sker också delvis redanEn sådan ennu.

utreder och lämnariföreträdare för Ansvarsnämnden de arbetsgrupper som
Trafikskadenämndens råd. Också andraolika frågor för beslutförslag i av

synpunkter. Under arbetet på deibland tillfälle framföraintressenter attges
ersättning för olägenheteranvänds för bestämmaschabloner attsom numera

enskildafrån de för-Trañkskadenämnden synpunkterövrigt inhämtadei
sarnrådde nämndenLO, TCO och LRF. Dessutomsäkringsbolagen frånsamt

Ansvarsnämnden.med
särskilt medtillskapamening inte påkallatEnligt vår detär ettatt organ

fastställaförintressegrupperolika nämnderna och andraföreträdare för de att
vidbör användasschablonerrevidera tabeller och andradeeller som

möjligtdetersättning ideell skada. l stället börförbestämmande attvaraav
så ofta förekom-i de intenämndernaformer för samverkan mellanfinna en

lämpligt nämndernablir aktuell. Detfall där demia frågamande attsynes
Finansinspektionen, Konsu-från bl.a.därvid också inhämtar synpunkter

domareförbundSverigesadvokatsamfund ochSverigesmentverket, samt -
Trygghetsförsäk-också inomanvändasavseddasärskilt tabellerna är attom

arbetstagarorganisationer. Detfrån arbetsgivar- ochvid arbetsskadaringen -
schablo-tabellerna ochfastställavarje nämndsedan få ankommatorde att

sitt verksamhetsområde.förnerna
enligt vårtill frågagåsamverkan bör ärHur sådan närmare somenen
kanställning till. Frågan även,nämnderna själva börmening i första hand ta

skadepröv-vidbehövligt, denvisa sig översyndet skulle övervägas avom
förordat.tidigare harverksamhetorganisation ochningsnämndernas som

Kostnadskonsekvenser5

ansvarsförsäkring;frånpraktiken oftapersonskada utgår iSkadestånd för en
respektivetrañkförsåkringeni trafiken och i arbetslivetskador utgörför

försäkringarmotsvarighet. DessaTrygghetsförsäkringen vid arbetsskada en
emellertid tidpåharför ideell skada. Deframför allt skadeståndtäcker senare
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ekonomiska skadeföljderockså föri allt utsträckning fått i anspråkstörre tas
avsnittvid personskada se l och 5.1.

skadestånd förmöjligheter fåden mån våra förslag innebär ökadel att
försäkringar.för dessaalltså kostnadskonsekvenserpersonskada kan det

vid ideellersättningsnivån skadasärskilt höjningDet gäller förslaget avom en
ersättningmöjligheterna tillutvidgning de nuvarandeoch förslaget om en av

anhörig har dödatstill följdpsykiska besvärför näraatt genom enav en
handling.skadestånds grundande

vidersättningsnivånnuvarandeavsnitt 5.2.7 har förordat denI att
i allvarligastehöjs 50 deoch medskadeståndsposten lyte procentmen

inteskadorviss höjning i fråga ärsamtidigtskadefallen, görs somomsom en
beräkningarlindrig Enligt våradockfullt så allvarliga natur.utan att vara av

storleksordning,iersättningen för och dennahöjning lyteskulle ommenen av
trafikförsäkringenförmedföra ökade kostnadergenomfördes gång,den en

vid arbetsskada medför Trygghetsförsäkringenomkring 2 ochmed procent
vikostnadseffekter harFör dessaprocenttal. dämpai attstort sett samma

år från detgenomförs etappvis, underföreslagit höjningen attt.ex. treatt
till Kostnadsökningen för dessatagit ställning våra förslag.harstatsmakterna

år.och dessatill 0,7 förförsäkringar kan då begränsas vart ettprocent avca
olikaingår i slagsansvarsförsäkringen i regelreguljäraFör den som-

blir kostnadernai villahemförsäkringenpaketförsäkringar, hem- ocht.ex. -
försumbara.i det närmaste

följdtilltill psykiska besväri avsnitt 5.5 skadestånd förFörslaget rättom
skadeståndsgrundandedödatsanhörig har ävennäraatt genom en annanav en

kostnadsökningenligt beräkningaruppsåtligt medför vårahandling brottän en
torde förslagetförsäkringartrafikförsäkringen 1-1,5 För övrigaför procent.

marginella kostnadseffekter.få endast
nämnvärdsig inte ha någonförövriga kan ochVåra förslag ettvart

de medföratordeintebetydelse från kosmadssynpunkt. Och sammantagnaens
för de för-tiondelskostnadsökning mindrenågon änstörre procenten --

frågasäkringar det är om.som nu
ökadavsnitt 5.2.5ivårt förslagbör vidare beaktasDet att om en

iolägenheteri dagvissa skadeföljder ersättsschablonisering somsomav
vid för-administrationskostnadertill minskadeövrigt ledakommer att

kostnadsbesparing torde uppvägaskadereglering.säkringsbolagens Denna en
medföra.i övrigt kanförslagkostnadsökning våradendel somav
Brottsoffermyndig-förkostnadseffekterfå vissakanVåra förslag även

förslagetknappastgäller dockdel. Detdärmedocksåhetens, enomstatens,
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nämligenoch Detersättningsnivån beträffande lytehöjning ärposten men.av
brottsskadeersättning utgårfall därobetydlig andel debara avsersomaven

höjning. Därtill denkommerallvarliga de omfattas dennaskadorså att av
gäller föri 1978 års brottsskadelagenligt § första stycketbegränsning llsom

ersättning utgårpersonskada; sådanbrottsskadeersâttning anledningmed av
innebär den000 kr. Detför närvarande 71420 basbelopp, dvs.med högst att

slå igenominte kommerersättningsnivân vi har förordathöjning attsomav
gång kan förekommapersonskadefall någonallvarligarei defullt ut somens

Brottsoffermyndigheten.vid
till följdför psykiska besvärersättningkan förslagetDäremot att enavom

Brottsoffermyndigheten.förmedföra vissa kostnaderanhörig har dödatsnära
1993 41 Irättsfallen NJAändring rättslägetanledning denMed s.somavav

milj.halv kr5.5.1.8, mindrei avsnitt äninnebär har, nämntsoch ensom
Brottsoffermyn-respektiveBrottsskadenärnndenfrånhittills betalatsår utper

villahemförsäkring-i ochingår hem-överfallsskyddfrån detdigheten och som
vi haravseendei dettaersättningsmöjligheternautvidgningDen somaven.

intevid dödsfallutgåersättning skall kunna ävenföreslagit dvs. somatt-
Förkostnadseffekt.tillnärmelsevisinte fåuppsåtligen kanvållats samma-

belopp.sig blygsammatorde detBrottsoffermyndighetens del röra om
mindre del.tillBrottsoffermyndigheten baraförslag berörövrigaVåra

anledningmedersättning för kostnader5.2.1.4i avsnittFörslagen enavom
dödskadelidandesverkan denavsnitt 5.4och ianhörigs personskada avom
harprinciperOch deringa betydelse.kostnadssynpunkt hatorde från som

skadaoch ideellkostnaderersättning föromprövningföreslagit i 5.6.2 avom
redanmedvållande tillämpasjämkning grundpåavsnitt 5.7.3i nusamt avom

myndigheten.av
särskilda utredarekommittéer ochsamtligatillDir. 1984:5Enligt an-

deföreslå hurpåinriktning ankommer detutredningsförslagensgående attoss
Brottsoffer-föranslagökadei formföruppkommerkostnader staten avsom

förslagframgår vårafinansieras. vadAvmyndigheten skall attsagtssom nyss
sammanhangetIdel.kostnadsökning förbegränsadendastmedför statensen

blirkostnader förökadedeanledning beaktafinnas statendet dockkan somatt
höjning1992:84SOUbetänkandei vårt förraförslagetföljden avom enom
våldsbrottoch andravid sexualbrottkränkningförersättningen grova

väsentligt störrekostnadssynpunktfrånförslagetgenomförs. Det är av
meddetuttalatregeringenbudgetproposition har199495 års attlbetydelse.

ochbrottsskadeersättningarnaökningen motkraftigatill denhänsyn av
fortsattmedangelägetinte såstatsñnansiella läget ärbakgrund det enav
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höjning ersättningsnivåerna regeringen för signärvarande kan anslutaattav
kommitténstill förslag i denna 199495 :100 Bil. 95 f..del se 3.1prop. s.
En möjlighet finansiera åtminstone höjning enligtdel denna skulleatt en av
meningvår kunna begränsa till ersättning för kränkningrättenattvara genom

till sådana fall då finns särskilda ersättning. En sådanbrott det skäl för

begränsning föreslagits i departementspromemorian Ds Ju 1987:1 27som s.-
innebärjfr 198788:92 7 brottsskadeersättning skulle lämnasattprop. s. -

i endast vid sexualbrott och våldsbrott. De ersättningarförsta hand grövre som
vid andra uppgår till minst 5 milj. kr. Dettaför närvarande betalas brott

till finansiera höjning ersättningarnaskulle kunna användasbelopp att en av
höjningi allvarligaste fallen. Enligt vår mening sådan alltde är trotsen mer

ersättning vid mindre kränkningar.angelägen svåraän att ges

ämställdhetspolitiska konsekvenser10 J5.

har tillfogatsprincip inom skadeståndsrätten denEn grundläggande är att som
ekonomiskaskadeståndet försättas i lägeskada skall som omgenom sammaen

skadelidandeskillnader olika kaninte inträffat. De mellanskadan hade som
i skadeståndsbeloppen. Detalltså till uttryckfunnits före skadan kommerha

skadelidandes kön.då skillnaderna beror degäller även
inkomst ocksåinnebär i den mån kvinnor har lägreDet sagda än mänatt

i formblir skadeståndet utgårför inkomstförlust lägre. Omskadeståndet deras
faktor förkapitaliseras sidan efter högreengångsbelopp, det ä andra änenav

bilaga 3. Ocksåkvinnor statistiskt lever längre seberoende påmän settatt
förhögre faktor;i övrigt kapitaliseras efter dennaskadestånd för olägenheter

förblir skadestånd någotkvinnor alltså dessa män.större än
andrakvinnor återspeglas med 0rdolikheter finns mellan ochDe mänsom

lika litetskadeståndsreglerna,utjämnas intei skadeståndsbeloppen och somav
1975:12i samhället setill inkomstutjämningbidrar allmändessa prop.en

skadestândsreglernapersonskaderefonn börvid 1975 års102. Som nämntss.
ekonomisk ochfullinstrument för åstadkommainte heller användas attsom

till hjälpandra rättsreglersådant syfte fårsocial rättvisa; för nä taatt ett man
139.1975:12se s.prop.
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5.11 Ikraftträdande m.m.

Med till tidhänsyn den kan förflyta innan våra förslag har lett tillväntassom
proposition antagits tillriksdagen och den tid för-en som av som

säkringsbolagen behöver för förbereda sig de reglerna bör dessaatt nya
inte i förrän tidigastträda kraft januariden l 1997.

Enligt allmänna principer tillämpas skadeståndsregler endast pånya
skadefall inträffar efter ikraftträdandet 1992:84se SOU 281 medsom s.
hänvisningar. Dessa principer tillämpas föreslåsbör också på de regler som

lagstiftningsärende.i detta Någon särskild övergångsbestämmelse dettaom
intebehövs jfr 1975:12 143.prop. s.

Några lagregler föreslås inte vilka användasschabloner bör närom som
skadestånd för ideell skada vilken ersättningsnivåbestäms eller börom som
gälla vid sådan skada. I avsnitt 5.8.1 förordat frågor i ställethar dessaatt

i praktiska tillämpningen ledningden med de uttalanden haravgörs somav
lagstifmingsärende. tillgjorts i detta I samband därmed får ställning frågantas

principer utbildats tillämpas också på äldre skadefallde bör somom nya som
slutligt.inte har reglerats
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6 Författningskommentar

till6.1 Förslaget lag ändring i skadeståndslagenom

1972:207

kap. §5 l

förSkadestånd till den har tillfogats omfattar ersättningpersonskadasom
sjukvårdskostnad skadelidande och, iandra kostnader för densamt
omfattning,skälig dem står denne särskilt nära,som
inkomstförlust,

fysiskt och psykiskt sveda ellerlidande övergående och värknaturav
särskildabestående stadigvarandelyte eller menart annat samtav

olägenheter till följd skadan.av
Ersättning inkomstför inkomstförlust skillnaden mellan denmotsvarar som
skadelidande skadats, och denden skulle ha kunnat uppbära, icke hadehanom

inkomst han skadan har eller uppnått eller han kanborde hatrotssom som
krafterberäknas komma uppnå sådant arbete hansatt motsvarargenom som

tillfärdigheter rimligenoch och begäras honom med hänsynkansom av
tidigare utbildning och omskolning liknande åtgärdverksamhet, eller annan

omständigheter.ålder, bosättningsförhållanden jämförligaoch därmedsamt
inkomstförlust intrång i Med inkomstMed likställs näringsverksamhet.

likställs värdet kusligt arbete i hemmet.av

Första stycket

Ändringen innebäri kostnaderbestämmelsen punkt l skadestånd för attav om
för står skadelidande särskilt kankostnader dem den ersättas.näraäven som

tillErsättningen tillkommer skadelidande för användas denneden attatt av
bestämmelseAvsiktende närstående för deras kostnader. med dennagottgöra

markera sådana kostnader bör något ängeneröstersättasär attatt sommera
§ förstaenligt 5 kap. 2hittills i praxis. På gällerhar skett sättsamma som

dockbegravningskostnader detstycket beträffande andra kostnader ärl än
från denskälighetsbedömrting. undantagDetfråga utgör ett annarsom en
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gällande grundsatsen kostnader till följd skadefall skall fulltersättasatt ettav
ut.

Som förordats i avsnitt 5.2.1.4 bör kostnader för sjukbesöknärståendes

kunna för tiden efter den sjukdomstiden inteakuta bara denersättas även när
skadelidande barn också besöken kan tillär förnärett utan antas vara gagn en

inte lider livshotande skada. Det sigkan röravuxen person som av en om
besök hos skadelidande vistas sjukhuslängre tid på elleren som en annan
vårdinrättning. En förutsättning främjabesöken kan den skadeli-är att antas
dandes rehabilitering. intyghälsa eller Detta skall kunna styrkas genom av
läkare påeller sätt.annat

De kostnader för närståendes sjukbesök i skälig omfattning ingåkansom
i skadeståndet till skadelidande utgifter förden hotellkostnaderär t.ex. resa,
och förlust arbetsinkomst. En förutsättning dock kostnadernaär ärattav
nödvändiga. Ersättning för resekostnader bör sålunda bara medavse resa
billigaste färdmedel, hotellvistelse ioch kostnader för bör endast denersättas
mån de ligger rimlig nivå. följerDet kostnaderna baraersättsäven atten av
i skälig omfattning.

Även skadelidandekostnader för närståendes omvårdnad den kan er-av
iden omfattning skäligt. ändrade be-det Genom den lydelsensättas ärsom av

inkomstförluststämmelsen blir det möjligt närståendesdenersätta även näratt
anlita hjälp utifrân,denna kostnad överstiger vad det normalt skulle kosta att

hjälpsådan inte tillhandahållas.kanom
somi § förstaMed närstående personkrets 5 kap. 2 stycketavses samma

Även hänföras tillandra familjemedlemmar kan alltså dennaänpersoner
kategori. I förevarande sammanhang gällakan det t.ex. en person som en

särskild samhörighetäldre skadelidande släktingar kännernärmareutan en
med.

föri ideell skada ändratsBestämmelsen punkt 3 skadestånd för har attom
inte fysiskt också psykiskt lidande.betona sådan skada kan baraatt utanavse

En förutsättning psykiska dock deför besvär skall kunna ersättas är attatt
avsnitt 3.1 ochmedicinskt påvisbara sepersonskada, dvs. ärutgör en
lidandeskiljer från det kan3.2.4.1. Detta slags lidande sig därigenom som

SOUtillfogas personliga integriteten senågon kränkning denavgenom en
1992:84 97, 215 219.ochs.

§föreslagits bestämmelse i 2 kap. 3I vårt förra betänkande har somen
integritetskränkninginnebär den för sådanutsätteratt genomsom annan en

1992:84innebär SOUvissa lidande kränkningen sebrott skall detersätta som
i skilda bestämmelserförekommainte uttrycket lidande skall24. För atts.
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olika innebörd bestämmelse. Denmed bör detta uttryck undvikas i nämnda
kan i stället formuleras så, kränkerden allvarligtt.ex. att annan genomsom
brott frihet, skadan.dennes fred eller skallära ersättamot person,

särskild ersättning för ideell för denEn fråga skada skall kunnaär ges oroom
skade-framtida skador kan upplevasför dem genom ensom av som

sjukdom,ståndsgrundande handling har för risk drabbas t.ex.utsatts att av
harrisk blivit smittade HIV-virus. Om dennaeller för haatt oroavcancer,

personskada kantill psykiska besvär sådan grad delett äratt attav anse som
interiskenutgå för skadan. gällerskadestånd den Det även senareom

också inträffa,förverkligas jfr 1990 186. Skulle befarade skadanNJA dens.
särskilt.får den ersättas

fysiskttill början och värk, dvs.Bestämmelsen i punkt 3 svedaavser en
5.2.3i avsnittlidande övergående Sompsykiskt äroch nämntsnatur.av

efterersättningen härför också i fortsättningen skall bestämmasavsikten att
sådanai dag utgå frånstandardiserade Dessa börnormer. normer som

skadansvårdtidens längd, Vårdform ochkriterierobjektivt konstaterbara som
psykiska skadorbedömning beträffandenyanseradFör underlättaart. att en

5.2.3;i avsnitti avseendendock kompletteras debör nämntssomnormerna
fysiskabeträffandeframgå, påsålunda bör sättsamma somnormernaav

framgåpsykisk Likaså börsvår skada. närskador, vad är att anse somsom
till psykiatriskadengrundersättning skall utgå med hänsynförhöjd att

särskiltskadelidande fått genomgå påfrestande.behandling den ärsom
avseende psykiska skadornai detalj bör utformas med deHur nonnema
avsnitt 5.8.3i på deförordats ankommaenlighet med vadbör i som

skadeprövningsnämnderna Grade-verksammapersonskadeornrâdet avgöra.att
därvid kunna görasringen psykiska skadornas olika svårhetsgrad tordedeav

skadamed svårbörutgångspunkt i vad anförts i bilaga Sålundamed som
vadöverensstämmelse medtillstånd inkluderarkunna isymtomavses som

övergåendeutmärker s.k. akut stressyndrom vissa fall post-samt avsom
medförtskall hasvårhetsgradtraumatiskt varvidstressyndrom, symtomens

partiell arbetsoförmåga.åtminstone
stadigvarandei sikteVidare bestämmelsen punkt 3 lyte eller annattar
Ersättning förfysiskt psykiskt lidande beståendedvs. och art.avmen,

skade-utifrån denockså i fortsättningenstadigvarande skall bestämmasmen
invaliditetensförmedicinska invaliditet och ålder vid tidpunktenlidandes

ledningmedmedicinska bedömningen skallinträde. Avsikten den görasär att
innebär1.2. Detbilagatill invaliditetstabeller se1991 års förslag nyaav
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bl.a. dagens med s.k. maximal- och nivåfall Utgångs-överges.att system
ipunkten stället samtliga skadetyper strikt efter invaliditetsgradär ersättsatt

enligt och ersättningstabell för stadigvarande denoch svedaatten samma men
uppkommit särskilt enligtoch värk för sådan skada.ersättssom normerna

framhållits i avsnitt 3.2.4.3Som dras mellan sveda ochgränsen posten
värk, å sidan, och lyte och å andra sidan, i regel vid den tidpunkt dåena men,

bestående invaliditetstillstånd inträtt, dvs. då det medicinska tillståndetharett
egentlig meningoch behandling i har upphört. Detta fårkan permanentanses

inte ersättning inte skall lärrmas i dedock uppfattas för sveda och värkattsom
vidfysisk bestående redan omedelbart ellerfall då skada är atten anse som

skadetillfället i varje formi anslutning till den betydelsennära att av
förändringbehandling utsiktslös det gäller åstadkomma denär när att en av

ersättningVid bedömningen i vad mån för svedafysiska skadan sådan.som
skadelidandes psykiska tillstånd.värk skall utgå måste också beaktas denoch

inte förekomma vid skador på medSålunda torde det sällan ryggmärgent.ex.
tidigtförlamningstillstånd följd fysiska skadan i sigdensvåra ettattsom

psykiska uppkommitbestående, medan de besvärstadium är att somanse som
ersättningföljd tid. I sådana fall bördärav kan fortgå under lång gessom en

akuta skadeverk-sveda och värk till dess det konstateras dei form attattav
antingen eller blivit bestående. Detsamma bör gällaningarna helt upphört

psykiska den fysiska skadani andra fall besvär kvarstår efter detockså när att
jfr avsnittläkt 3.2.4.1.har ut

i ersättningspost, särskilda olägenheter.Slutligen regleras punkt 3 en ny
träder tidigareersättningspost, i stället för den olägenheterDenna postensom

tillfogas ideell skada i sådani övrigt, sikte på fall där den skadelidandetar en
omfattning schablomnässigt ersättningen för sveda och värkden bestämdaatt

tillräcklig kompensation. Detlyte och inte kan rörutgörasamt men anses en
ideella skadeföljder betydligt beskaffenhetsig alltså svårare än ärsomom av

skadelidande. Sådana skade-vanligt vid det slags har tillfogats denskada som
förhöjdi tidigare skaderegleringspraxis gottgjorts medföljder har en

i övrigt.ersättning för olägenheterersättning för lyte och eller medmen
särskilda olägenheteri avsnitt ersättning förSom frarnhållits 5.2.5 bör

skadelidande måstei fråga i fall där denframför allt kunna komma sådana
till nivå IIIhänförasig i arbetet i sådan grad olägenheterna äranspänna attatt

ABC-modellen seTrafikskadenänmden utarbetade s.k.IV i deneller av
vid frekvent förekom-sig alltså påtagliga besväravsnitt 3.6.2.2. Det rör om

isvårigheter fungeraarbetsuppgifter respektive uppenbaramande attom
skadelidande i sindendet också förekommaarbetet. [undantagsfall kan att
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dagliga livsföring besväras i så hög ersättningengrad sin skada förattav
bestående inte kan tillräcklig kompensation. Ersättningutgöramen anses en

Ävenför särskilda olägenheter kan då inte uteslutetdet sådanärutges. attom
ersättning kan komma i fråga också under den akuta sjukxdomstiden, vid sidan

skadestånd för sveda och värk, torde i blidetta praktiken ovanligt.av
Att förlust eller minskadeäven möjligheter olika fritids-utövaav att

sysselsättningar kan i vissa fall särskilda framgårersättas olägenhetersom av
ivad avsnitt 5.2.5. En förutsättning det frågadockår ärsagtssom att ettom

ingrepp i den skadelidandes livsföringavsevärt inte kan uppvägassom av
fritidsintressen.andra Det skall alltså sig betydande förluströra om en av en

livskvalitet.

Tredje stycket

Ändringen i andra meningen avsedd markeraär bestämmelsen sikteatt att tar
husligt iarbete hemmet helt eller delvis bedrivs i förstället avlönatettsom

förvärvsarbete. Motsvarande uttryck finns i 1970 års lag arbetstidom m.m.
i husligt arbete.

5kap. 2§

Har personskada lett till döden, förutgår ersättning
ibegravningskosmad och, skälig omfattning, tillkostnad följdannan av

dödsfallet,
2. förlust underhåll,av

personskada följd dödsfallettill åsamkats någon stod densom av som
avlidne särskilt nära.

Ersättning for förlust underhåll tillkommer efterlevande enligt lagav som
tillhade underhåll den avlidne beroende honomrätt eller eljestav avsom var

sinför försörjning, underhåll utgick vid dödsfallet eller dettiden förom om
kan underhåll skulle ha kommit framtidutgå inom näraattantagas att en
därefter. Förlusten i den omfattning till denersätts skäligt med hänsynärsom
efterlevandes förmåga möjligheteroch eller eljest, påarbeteatt egetgenom

förmån till sin försörjning.sätt än i 3 själv bidragaannat genom som avses
Med underhåll likställs värdet den avlidnes ihusliga arbete hemmet.av

Första stycket

I 3 tagitspunkt har in den bestämmelse för psykiskaskadestånd besvärnya om
till följd i avsnitt Sådantanhörig dödats förordats 5.5.harnäraattav en som
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uppsåtligen ellervållatsdödsfallet harutgåskadestånd kan oavsett genomom
strikt grund.vilar påskadeståndsansvaretellervårdslöshet om

till följd dödsfallet.personskadaâsamkatsskall hanärståendeDen aven
indirekt den,uppkommit sägsän närskadan harDärmed antyds somatt mera

Leijonhufvud,jfrskadelidandedentillfogatsstycket, har1 § förstai 5 kap.

84.1993, s.
Förpsykiska besvär.regelmässigti fallbestår dettaPersonskadan attav

krävs depersonskada ärersättningsgillaskallbesvär attsådana somvara
3. Detta§ första styckettill 5 kap. lpåvisbara kommentarenmedicinskt se

expertis jfrpsykiatriskellerintyg läkarestyrkasskall kunna annanavgenom
tillbesvären har lettAttpå1992-93 918 eller sätt.Conradi i JT annats.

inte.docksjukskrivning krävs
enligtpsykiska besvär bestämsi formpersonskadaskadeståndet för av

förevarandeipersonskadaockså vid sådangällerDetl5 kap. avsessom
inkomst-kostnader,ersättning föralltsåskadeståndet omfattarbestämmelse.

förlusternaideella ersättsDeföljd skadan.tillideella förlusterochförlust av
ochbeståendefallförekommandeivärkochsveda mensamt somsom

särskilda olägenheter.
Närövergåendepsykiskade besvärenfall torde natur.de flestaI vara av
medvärderasbesvärenvärk, börochfor svedai fall bestämsskadestånd dessa

skadeföljder. Somvid dessatillämpasallmänti deutgångspunkt normer som
ökatså dereviderasdessaavsnitt 5.2.3 bör etti att gernämnts normer

beloppskadeföljder. Detpsykiskabedömningnyanseradför avutrymme en
samtligatillerkändesI och1993 41NJAi rättsfallen25 000 kr s.somom

i allaåtskillnad tillämpasintealltsåvärk kansveda ochskadelidande för utan

situationer.

förenklingsskälskaderegleringenutornrättsligabelopp i densådantOm avett
erinrasig ingetförvisserligen i ochfinnsslentrianmässigt motattbetalas ut

hardestyrkerskadelidandedock deförutsättning attEn ärdetta. att som
nämndaenligt deomfattningipsykiska besvärâsamkats normerna gersomen

tillberättigadedeersättning ärtillerkänns denersättningtill högrerätt som
enligt dessa normer.

personlighetsförändringartillledapsykiska besvärenundantagsfall kan deI
skadeståndfall skallsådanabilaga 5. Ibli bestående se geseller sättannat

Detdessa besvär.åsättaskaninvaliditetsgradefter denbeståendefor sommen
till skade-harskadelidande rättden ävengång förekommadå någonkan att

medför.besvärensärskilda olägenheterförstånd som
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Berättigade till skadestånd deär har stått avlidneden särskilt nära.som
Vilka skall sådana närstående har utvecklats i avsnittsom 5.5.1.9.anses som

Som i avsnittnämnts 5.5.1.8 får förevarande intebestämmelse läggas till
grund för motsatsslutet till skadeståndrätt inte föreligger iatt andra fall änen
då anhörignära har dödats. Enligt gällande torde skadestånd kunnaen rätt

iutgå del sådana andra situationer, då någon har fått psykiska besvären t.ex.
bevittna anhörignära har skadatsatt allvarligt. Avsikten inteattav ären att

begränsa den till skadeståndrätt kan finnas i dessa fall eller hindrasom att en
vidareutveckling i praxis med avseende på andra ersättiningsvärda fall.

Andra stycket

l tredje meningen har motsvarande ändringar gjorts i 5 kap. 1 § tredjesoam
stycket.

Skap. 5§

Sedan frågan ersättning enligt 1 eller 2 § har awgjøm slutligtom genom
avtal eller dom, kan ersättningsfrågan sádlanai fallomprövas då de i detta
kapitel avsedda förhållanden har legat till grund för ersättningenssom
bestämmande väsentligt har ändrats. Ersättning hazr fastställts i formsom av
engångsbelopp kan dock inte sänkas.

Om ändring i skadestândslivränta med anledning förändringar iav
penningvärdet finns särskilda bestämmelser.

Ändringarna i första innebärstycket det blir möjligt skadeståndomprövaatt att
för kostnader och ideell skada på försätt närvarande gällersamma som
beträffande inkomstförlust och förlust iunderhåll; lilksom de fallen för-av

det har inträttutsätts väsentlig förändringatt i förhållanden hardeen som
legat till grund för skadeståndets bestämmande. tillSkälen denna utvidgning

möjligheten till omprövning har redovisats i 5.6.2. Förstaavsnitt stycketav
har dessutom formulerats så det klan kommit till uttryck bestämmel-attom att

tillämpliga också iär fall det tidigare lfast någonnär slagits skada iserna att
visst inteavseende uppkommit detta i efterhand sig felaktigt.visarmen vara

Omprövning skadestånd för kostnader ideell skada förutsätterochav
liksom omprövning i övrigt skadeståndet har slutligtfastställs domatt genom
eller avtal. Med avtal bör förstås också det fallet försäkringsbolag iettatt

skadelidandeenlighet med sitt erbjudande betalt ersättning till dien ochut
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inte godtarhanrimlig tid till känna ersätt-underlåtit inomdenne attatt ge
avsnitt 3.6.3.jfrningen

till grund förhar legatförhållandenavseddade i 5 kap.Kravet att som
i frågaomprövning kan kommaväsentligt innebärhar ändratsbedömningen att
hälso-skadelidandesdenfall däråsyftasVadsällan. ärendast t.ex.sommera

sig vidföreställdevadavvika frånkommitgradi betydandetillstånd att man
ochSkillnaden mellanfastställdes.då skadeståndettidpunkt antagenden

framstårmarkant detså0rdskall med andraskadafaktisk att somvara
till stånd.prövning kommerförnyadangeläget att en

till föränd-denväsentlighetsrekvisitet knyterunderstrykasDet bör att an
till grund förlegatharförhållandendeskett frågaskall haring somomsom

till denhandinte i förstasåledesochskadeståndsfråganbedömningen av
Frånförhållandena.ändradebli följden deersättning kaniskillnad avsom

eftersombetydelsenämnvärdnågondock inte hadettasynpunkt tordepraktisk
flertaletisituationer; deti speciellaendasti frågaomprövning kommer stora

väsentlig. Vadersättningiskillnadenfall tordedessa nuäven somvaraav
kanbeståendeomprövning föruppfattas såintefår dock t.ex. menattsagts

mindrebedömssynpunktekonomiskdet fråndärförunderlåtas avvaraatt
omprövnings-iyrkandeskadelidandesdengrundbetydelse, attt.ex. av

belopp.lägreendastärendet ettavser
vidarei frågaomprövning skall komma är attförutsättning förEn att

Sådanaprövningen.förstavid denförutseskunnatinte harändringen
förutseskanhälsotillståndskadelidandesexempelvis deniändringar som

ursprungligadetprincip påverkaskall iprövningenvid den förstaredan
inte uteslutadockvarit osäker börharallmäntskadeståndet. Att settprognosen

omprövning.
iligger det sakensersättning för lyte och attnaturgällerNär det men

förändringen ärfallandrai fråga än näromprövning inte kan komma 1
i förochinkomstförlust krävsochkostnaderbeträffardäremotbestående. Vad

deförändringpraktiken tordebestående. Iförändringenintesig är avenatt
dockavseendeni dessaskadeståndetförtill grundlegatförhållanden som

bestående.samtidigtinte ärväsentlig densällan omvara
omprövningtill ståndskadelidande för attpå denankommerDet att en
härförhållandenaförändringsådandet skettstyrka avses.somavatt en

iregelmässigt formbestämsideell skadaochför kostnaderErsättning av
ersättningentillledainteomprövningenfall fårsådana attkapitalbelopp. I

i formersättning fastställssådanmån förekommerden det avsänks. I att
kostnader kanersättning förgällaframför allt om-det tordelivränta --
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prövning emellertid ske också till den skadelidandes nackdel. Om det t.ex.
framkommer den skadelidandes hälsotillstånd blivit betydligtatt bättre än man
antagit skadeståndetnär bestämdes och skadan intedärför alls medfört de
kostnader då räknat med, bör anpassning livräntan till desom man en av nya
förhållandena möjlig. Syftet med de föreslagna ändringarna idockärvara
första hand möjligtdetgöra korrigera skadeståndatt bakgrundatt ett motsom

de förändrade förhållandena blivit alldeles för lågt.av
När det gäller kostnader torde omprövning kunna bli aktuell vidt.ex.

bortfall handikappersättning, för såvitt ändringen inte förklaras detav attav
inte längre finns skäl för sådan ersättning. I vad mån det föreliggeren
väsentligt ändrade förhållanden måste dock från tillfall fall.avgöras

Beträffande ersättning för sveda och värk för omprövning iär utrymmet
regel mycket begränsat. Ersättningen härför bestäms i de flesta fall dennär
akuta sjuktiden gått till ända. Det förekommer emellertid inte minst vid-
psykisk skada ersättning för sveda och värk fastställs på tidigareatt ett-
stadium. I sådana fall bör omprövning möjlig iockså fråga ersättningvara om
för sveda och värk, det framkommer avgörandet grundar sig påattom an-
taganden framtida utveckling visar sig felaktiga.om en som senare vara

En utvidgad möjlighet till omprövning torde dock få betydelsestörst när
det gäller ersättning för bestående men.

Iden mån den skadelidande tillerkänns ytterligare ersättning, skall denna
bestämmas med tillhänsyn den ersättningsnivå gäller då tilläggsersätt-som
ningen fastställs. Detta följer allmänna skadeståndsrättsliga principer. Denav
ersättning tidigare utgått får hänsynräknas med till rådandesom om
penningvärde jfr NJA 1993 192.s.

De bestämmelserna innebär inte omprövning kan ske pâ grundnya att av
förhållandenändrade den skadeståndsskyldiges avsnitt 5.6.3. Omsida se

anledning till omprövning väl föreligger i den skadelidan-ändringgrund av
des förhållanden skall dock vid prövningen till denhänsyn äventas
skadeståndsskyldiges förhållanden se 1975:12 216.prop. s.

6 kap. l §

Skadestånd anledningmed personskada den skadelidan-kan jämkas,av om
de själv uppsåtligen eller vårdslöshet medverkat till skadan.hargenom grov
Skadestånd till förare motordrivet fordon gjort sig skyldig tillharav som
rattfylleri eller rattfylleri kan jämkas, därvidäven förarengrovt genomom
vårdslöshet har tillmedverkat skadan. tillHar lett döden, kanpersonskada
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uppsåtligenavlidnedenockså jämkas,2 §i 5 kap.skadestånd omsom avses
dödsfallet.tillmedverkathar

förmögenhetsskada kanelleranledning sakskadaSkadestånd med renav
till skadan.medverkatsida harskadelidandesvållande denjämkas, om
efter vadstycket skerandraenligt första ellerskadeståndJämkning somav

sidor,förekommithar ömsemedverkantill denskäligt med hänsynär som
ornständighe-övrigaochskadeståndetbehovskadelidandesdenvarvid även av

beaktas.skallter

stycketFörsta

inteinnebärochÄndringen redaktionellmeningeni andra är naturrentav
i sak.ändringnågon

meningentredjeavsnitt 5.7.2 hariförordatsvadenlighet medI som
skadeståndinte barabestämmelsenframgårdet klartsåändrats att avseratt

ochstycket 22 § förstaenligt 5 kap.underhållför förlustefterlevandetill av
kostnadbegravningskostnad ochförskadeståndstycket annanandra ävenutan

avsnitt 3.7.3.jfrstycket 1§ första2enligt 5 kap.dödsfallettill följd av
blirbestämmelsenÄndringen vidareinnebärmeningentredje atti

åsamkatsdödsfallettill följdpersonskadaförskadeståndtillämplig på avsom
i kap.5bestämmelsendensärskilt seavlidne närastod dennågon nyasom

skadestånd isådant5.7.2 böravsnittianförtsSomstycket 3.2 § första
kannågonochsjälvmorddödsfalletdå utgörtill noll annanjämkas ettprincip

motsvarande be-grund. Enstriktdödsfallet endastansvarig förgöras
Itrañkskadelag.1976 årsistycketi 12 § förstatagits instämmelse har

trafiken.isjälvmordfallflestasig i dedetpraktiken rör om
åsamkatspersonskadaförskadeståndkan enmeningenEnligt första som

uppsåtligen harsjälvdennejärnkas,dödsfallföljdtillnärstående ett omav
138.1982,Bengtsson,173 och1976,jfr Hellner,dödsfallet s.vållat s.

noll.tilljämkasskadeståndet börafalli sådantOckså ett synes

stycketTredje

allmännadensättden,såändratsBestämmelsen har somatt samma
behovskadelidandesdenuttryckligen2jämkningsregeln i 6 kap. attanger

5.7.3avsnitti ärSom nämntsjämkningen.vidbeaktasskallskadeståndav
personskada förvidskadeståndmarkeraändringmed denna attavsikten att
ersättning ärdå dennai falljämkasinte börinkomstförlust avochkostnader

förSkadeståndförsörjning.framtidaskadelidandesför denväsentlig betydelse
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ideell skada kan däremot inte ha sådan betydelse. jämkningDen äranses som
motiverad med hänsyn till skuldgraden på sidor andra omständighe-ömse och:

vid skadefallet se l975:12 174 iter bör alltså sådant fall görasprop. etts.
bara på denna ersättning.

Frågan skadestånd för kostnadernär och inkomstförlust kan haanses
väsentlig betydelse för den skadelidandes framtida försörjning kan inte
besvaras generellt. Den beror nämligen bl.a. på i mån den skadelidandesvad
försörjning tillgodoseskan andra förmåner skadestånd. Beträffandeängenom
skadestånd för inkomstförlust kan utgångspunkt dock jämkningatten vara

endast på dengörs del inkomstförlusten tillsammans med sådanaav som,
samordningsförmåner i5 kap. 3 överstiger 7,5 basbelopp, dvs.som avses
för närvarande 267 750 kr.

Bestämmelsen har vidare ändrats så den enligt inte,orden föratt som
närvarande, sikte enbart på fall då skadeståndsansvaret grundar sigtar
vållande iockså likhet med motsvarande bestämmelse i 12 § tredjeutan -

i 1975stycket års trañkskadelag tillämplig i fall då dernär skadeståndsskyldi--
vilar grund styrkt vållande jfrän 1975: 12 174ges ansvar annan prop. s.

Nordenson, 1977, 190, Bengtsson, 1982, 109 och Hellner, 1985,samt s. s.
190. Någon ändring i sak inte avsedd. fall dåär I vållande har förekommits.

sidor liksom hittillsbör jämförelseömse mellan graden dettagörasen av
vållande.

6kap. 3 §

Rätten till ersättning enligt 5 kap. 1 §första stycket 3 och 6 §faller bon,
den skadelidande avlider innan krav sådanpå ersättning har framställts.om

I enlighet med vad förordats i avsnitt i5.4 denna paragrafföreskrivssom nya
till skadestånd ideellrätten för skada vid personskatda enligt 5 kap. §latt

första stycket 3 och för kränkning ibrott enligt 6 § paragrafens5 ka;p.genom
lydelse enligt SOU 1992:84 faller bort, krav skadestånd intesådant harom
framställts medan den skadelidande i livet.var

Bestämmelsen innebär motsättningsvis skadelidandes tillden rättatt
skadestånd går dennes arvingar,över krävts innanersättning lhar denom
skadelidande avled. Som i avsnitt emellertid5.4 gäller detta pånämnts -

beträffande skadeståndsätt inkomstförlustför kostnader och sesamma som
avsnitt 3.4 bara skadestånd hänför till före dödsfallet.sig tiudensom-
Skadestånd tiden därefter tillfaller fordranarvingarna endastsom avser om en
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avtal ellerlivstidskadelidandesi denfastställtsskadestånd har genompå detta
dom.lagakraftvurmen

hos denantingenframställtsskall haskadeståndskravskadelidandesDen
försäk-Ettdenne.företrädernågonsjälv eller hosskadeståndsskyldige som
utgörafârförsäkratskadeståndsskyldiges är ansesdenringsbolag där ansvar

skadeståndhuruvidatvistVid43.1963:33jfr SOUföreträdaresådan s.en
detta.styrkaarvingarskadelidandespå den attdetankommerkrävtshar

för-haruttryckligeninteÄven skadeståndskravskadelidandesdenom
torde6 §eller3stycketförsta§1 enenligt 5 kap.skadaideellklarats avse

43.1963:33SOUjfri kravetintolkas s.allmänhet kunnaibegäransådan
begärts.hahellerintebehöverbeloppbestämtNågot

1975 årsitagits insamtidigtparagraf hartill dennahänvisningEn
ifårrättstillämpningen avgöraslbrottsskadelag.1978 årsochtrañkskadelag

skadaideellskadestånd förpáanalogt somtillämpasparagrafen börmånvad
arbetsrättensochimmaterialrättenspålagstiftning,enligtutgår t.ex.annan

områden.

trañkskadelagcniändringtill lagFörslaget6.2 om

14101975:

§9

skade-§6 3kap.och5 kap.tillämpastrañkskadeersättningfrågaI om
skadeståndsliv-ändring1973:213lagen1972:207 avomståndslagen samt

räntor.

verkanbestämmelseden avÄndringen innebär omparagrafdenna att nyaav
skallskadeståndslagen3 §6 kap.föreslagits ihardödskadelidandesden som

trañkskadeersättning.också i frågatillämpas om

l2§

denjämkas,kanpersonskada omanledningTrañkskadeersättning med av
tillmedverkatharvårdslöshetelleruppsåtligensjälvskadelidande grovgenom

ellerrattfylleritill grovtskyldigsiggjorthartill förareErsättningskadan. som
med-harvårdslöshetdärvidförarenjämkas, genomrattfylleri kan även om

ersättningkandöden, avsestilllett sompersonskadaHarskadan.tillverkat
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i 5 kap. 2 § skadeståndslagen 1972:20fl jämkas,också den avlidneom
uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

Trañkskadeersättning med anledning sakskada kan jämkas, vållandeav om
på den skadelidandes sida har medverkat till I fallskadan. i 10 §som avses
andra stycket skall sådan medverkan till sakskada föreligga, vållandeanses om
i samband med förandet det skadade fordonet eller det fordon varmed denav
skadade egendomen befordrades eller bristfallighet på fordonet har medverkat
till skadan. Vidare i fallskall i 11 § tredje stycket sådan medverkansom avses
till sakskada föreligga, vållande i samband med spârdriften elleranses om
bristfällighet i någon anordning för denna har medverkat till skadan.

Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad skäligtär medsom
hänsyn till den medverkan har förekommet på sidor, varvidömse ävensom
den skadelidandes behov trafikskadeersättning och övriga omständigheterav
skall beaktas.

Paragrafen har ändrats så den överensstämmer med de motsvarandeatt
bestämmelser jämkning grund medvållande föreslagits i 6 kap.om av som
l § skadeståndslagen.

6.3 Förslaget till lag ändring i brottsskadelagenom

978l :4 3l

5§

Brottsskadeersättning med anledning personskada bestäms enligt 5 kap.av
§§1-5 skadeståndslagen 1972:207. Livränta utgår dock endast när ersätt-

ningen väsentlig betydelse förär den skadelidandes framtida vård ellerav
försörjning. Livränta värdesäkras enligt lagen 1973:213 ändringom av
skadeståndslivräntor.

Brottsskadeersättning med anledning kränkning i 2 § andraav som avses
stycket bestäms enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen 1972:207.

Brottsskadeersättning med anledning enligtsakskada bestäms 5 kap. 7 §av
skadeståndslagen 1972:207.

[fråga brottsskadeersärtning tillämpas också kap. 3 § skadeståndsla-6om
1972:207.gen

dennal paragraf har lagts till fjärde innebärstycke, denett attsom nya
bestämmelse verkan den skadelidandes har föreslagits idöd 6 kap.om av som

§3 skadeståndslagen skall tillämpas också i fråga brottsskadeersättning.om
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Reservation

Av ledamoten Allan Ekström

påJämkning medvållandegrund av

fleraOm orsakat skada, bör de sinsemellan inormalt del skadantagapersoner
främst efter graden och skuld dvs. Någotvållande. frånavstegav vars ens
denna gamla och naturliga rättsgrundsats ickebör enligt min mening ske
endast därför den skadclidande själv medverkat till den skada övergåttatt som
honom.

ordningDenna gällde också fram till år 1975, då princip lanseradesen ny
i fråga medvållande till personskada nämligen den skadclidande måsteattom

gjort sig skyldigha till vållande för kunna bli för jämkning;grovt att utsatt att
jämkning överraskande behöver ske vid vållandedenna gradnog ens av- -
framgår avsnittet 3.7.4.1 se Till5.7.3. försvar för principenäven denav nya
åberopades socialafrämst och humanitära synpunkter så ock möjligheten för

skadevållaren täcka sitt sålunda utvidgade försäkring.medatt ansvar-— -
migFör det främmande och stötande tillerkänna vårdslösär rent attav en

skadclidande betydande belopp för sveda skadevålla-och värk frånett t.ex. en
varit långt mindre oaktsam allrahelst skadevållarenhan själv,änsomre om

saknar relevant försäkring; Hellner, 184. Om alternativetSkadeståndsrätt s.
skulle den skadclidande kunde bli begära bistånd detatt atttvungenvara av

blir innebördenallmämia, principenden klandrade det allmämiaattav
övervältrar den vållat eljestskadan den ersättningsbeloppetdelsom somav

åvilaskolat det allmänna.

Svensk efter år 1975 internationellt unik i sin inställningrätt är även sett
till jämkning på grund medvållande, vilket framgår såväl redogörelsenav av

avsnittetunder 3.7 redovisningen avsnittet Utländskaundersom av om
förhållanden 4. Endast citat må återges från avsnittet 3.7, hämtathärett ur

l99293:LU9: Riksdagenbet. erinrade ocksåi sammanhanget attom
skadeståndslagens bestämmelse jämkning vid personskada i ettvarom
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övriga nordiska länderiunik; inteperspektivinternationellt närmast varens
i landet.begränsade härjämkningsmöjlighetertta så som

vidjämkning redanförmån förmedvållanderegeln tillinbrytningar iVissa
Härredogörelse.framgår nämndalikasågjorts, vilketenkel Culpa har dock av

enligtvanlig vårdslöshetbegåttbilförarerattfullmå blott nämnas att somen
få sinatrañkskadelagen kanochskadeståndslageniuttrycklig bestämmelse

stötandedirektdärför detnedsatta,skadestånd attpåkrav ansettsatt
skallvid enkel culpaJämkningskadestånd.fulltsådantillerkänna personen

lagstifta-produktansvarslag därårsjämlikt 1992personskadaske förockså ,
i ifrågavarandeinställningtill EG-rättensgjort hänvisninguttryckligenren

hänseende.
signyligen uttalatriksdagenhällig mot attmedvetenJag är attom en

avsnittet 3.7.2.undersista radenmig lagregeln;klandraderubba den av
lagutskottetsuttryckteller sålundaomständighet närmare attDenna -

formellföranledde någon5 inte199394:LU27bet.betänkande reserva-s.
mig frånhindratintehar dockbehandlingen i kammaren attsjälvavidtion -

stöd hosbrettborde havärderingaruttryck för gemene man.somge
föreslåbortkommitténjagtill anfördahänvisning detMed attanser
annorstädestill denskallsvenskavsnittet 5.7.1under rättdels anpassasatt

vidjämkningprincipen ävengällandetidigarehos attoch även omoss
vållande Culpavanlig gradvidskall ske redanpersonskada av

endastskejämkning skall kunnasådanavsnittet 5.7.3underdels oak att
skadestånds-tillförhållandeiideell skadaersättning för ävenifråga utanom

skade-tredje stycket§6 kap. 1inkomstförlustochkostnaderposterna
lydelse.i föreslagenståndslagen ny
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Särskilda yttranden

Av Alf Eckerhallexperten

Kostnader

Kommittén föreslår den skadelidandes till i skäligskadeståndrättatt om-
fattning också skall kostnader för dem står honom särskilt nära.avse som
Kostnaderna skall kunna dels besök och stimulans till den skadade,avse annan
dels anhörigas insatser for omvårdnad den skadade.av

Jag praxisnuvarande bör behållas. Kommitténs förslag alltförärattanser
långtgående och får karaktären ersättning för tredjemansskada.mera av en
Förslaget skulle dessutom innebära blirdet omöjligt förutse vilkaatt att
kostnader skada kan leda till. Ersättning for kostnader for anhörigasen
insatser for omvårdnaden den skadade bör vad nuvarandeutöverav -
skadeståndspraxis tillgodoseskunna inom för lagen 1988: 1465ger ramen-

ersättning och ledighet for närståendevård.om
I avsnitt kommittén5.2 frågan skadelidande skulle kunna hanoterar om en
till skadestånd for kostnader för sådan vård ochrätt kommunomsorg som en

enligt skyldig tillhandahållagällande regler under åberopandeär att men av
bristande fråga bliKommittén denna kanvägrar antyderatt attresurser ge.

inomaktuell framtid. måste lagstiftarenEnligt min uppfattning utgånäraen
ifrån kontmtmerna följer gällande fråga skadestånddennaregler ochatt att om
således inte blir aktuell.

Sveda och värk

Kommittén föreslår gnmdbeloppen till skadelidandeför och värksvedaatt en
undergår sjukhusvård efterpå grund svår skada bör ändrassom av sex

respektive månader i praxis eftertolv stället för enligt gällande tresom nu
respektive månader ersättning akuttiden generellt skallundersamt attsex
kunna utsträckas från nuvarande tillår två år.ett
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inte finns skälpraxis väl avvägd och detJag nuvarande är attattattanser
tillämpadövrigt finns det redan enligtpå föreslaget Förändra den sätt. nu

ersättning akutperiod år.praxis möjlighet till under längre än etten

ochLyte men

i övrigtcrsättningsposten olägenheter läggsKommittén föreslår att samman
samtidigtstadigvarande och detersättningspostenmed lyte eller attannat men

Jag deti särskilda olägenheter.ersättningspost forminförs anser varaaven ny
ellerersättningspostema lyteriktig åtgärd lägga annatatt sammanen

i övrigt.och olägenheterstadigvarande men
kommittén föreslagnafor denfinns anledningDet däremot att nyaavvarna

vidanvändas olägen-skall kunnaersätmingsposten särskilda olägenheter som
anspänning eller föroch ökadi allmänna besväri arbetet bestårheter ensom

in-innebärfritid förlustförlust denna avsevärtolägenhetsådan ettomsom av
mening sådan kom-Enligt min börlivsföring.i den skadelidandes engrepp

synnerliga skälendastifrågaersättning kunna kommapletterande om
föreligger.

kommitténutgångspunkt förideella ersättningen hardet gäller denNär en
nordisk rättslikhet påmöjligt uppnåefter så långtvarit bör sträva attatt man
utvecklingen i ländertillockså börhänsynskadeståndsområdet och tasatt

ersättningar i olikaideellajämförelsebilaga 4utanför Norden. I görs aven
länder.

rättvisandebli något såskallolika länder närjämförelse mellanOm en
köpkraftnettolönenstill nettolönen ochnödvändigt hänsynjag det tasattanser

korrigering blirsådankrontalsjämförelserespektive land. Eni utan enren
rimliguppnårinte självklartdärförmissvisande Detstarkt är att enman

förnuvarande beloppschablomnässigt ihopläggaavvägning attgenom
denanvändastadigvarandeövrigt elleri och lyteolägenheter samtannat men

allvarlig skada.viduppräkning beloppetmultiplikatom förföreslagna av

dyliktchock ellerför psykiskSkadestånd

tillför psykiska besvärkunnaskadestånd skallföreslårKommittén utgesatt
skadestånd skallinnebärFörslagetanhörig dödats.harföljd attnäraatt enav

vårdslöshetuppsåtligen ellervållatsdödsfallet har genomoavsettutges om
grund.vilar striktskadeståndsansvareller om
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Enligt min mening har dettaäven förslag huvudsakligen karaktären av
ersättning för tredjemansskada. Följden förslagdetta skulle också blien attav
det blir svårt kunna överblicka konsekvenserna skada. Jagatt attav en anser
skadestånd inte bör i andra fall dödsfallet har vållats uppsåtligenän närutges

möjligeneller vårdslöshet.genom grov

Jämkning pa grund medvållandeav

Kommittén skadeståndvid personskada för kostnader och inkornstför-attanser
lust inte bör jämkas i fall då denna ersättning väsentlig betydelse förär denav
skadelidandcs framtida försörjning. Kommittén utgångspunkt kanattanser en

jämkning endast den del inkornstförlustengörs tillsammansattvara av som
sådana samordningsförmånermed i 5 kap. 3 § skadeståndslagensom avses

överstiger 7,5 basbelopp, dvs. för 267närvarande 750 kronor.
Enligt min mening jämkningbör vid medvållande kunna såväl ideellavse

ersättning ersättning inkomstförlust.för Den försäkringensallmännasom
inkomstskydd mäste kunna tillräckligt förskydd den skadadesett attanses ge
sociala trygghet inte skall finnsDetäventyras. skäläven övervägaatt en
ändring bestämmelsen jämkning, så skadestånd med anledningattav om av

jämkaspersonskada kan den skadelidande har tilläven medverkat skadanom
vårdslöshet inte ärgenom som grov.
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idefeltoch Eva TSchönningOlaAv experterna

omfångsrikt valtmycketbetänkandei föreliggande ärKommittén har som --
ochutförligaförhållandevisvissa avsnitt föra presenterai resonemangatt

tillförslagframkommittén inte har lagti frågor därtill lösningarförslag även
motivlagstiftavaritavsiktentekniklagändringar. Dennakonkreta attom-

särskiltifrågasättasstarktenligt meningvårangivna frågor måste moti --
motivlagstiftning.inställning tillEG-rättensbakgrund av

för ideell skadaersättningenmaximalaföreslår denKommittén att
innebärmilj.kr. Dettatill drygt ltreårsperiodhöjs undersuccessivt enen

tillMed hänsyni dag.gällertill vadhöjning i förhållande attavsevärd som
förutsättasemellertiddetsuccessivt, fårföreslås inträda atthöjningen en

orimliga konsekvensersådantske på sättpremierna kananpassning attettav
kostnadsökningdennapeka påVi vill dockundviks.forsäkringstagarnafor att

föreslagiti övrigtKommittén har äveni sammanhanget.endadeninte är
påverkanriktning. Denhöjande störstapremierna ipåverkarförändringar som

skadeståndsrättslig grund harvilar påförsäkringarförpremierna som
skyddsnätet.socialaförsämringarna detemellertid av
Trañkskadenämnden och Ansvars-avsnitt 5.8.2.3föreslår iKommittén att

kunnaviktiga frågor skaprincipielltipersonskadenämndförsäkringens
rättegångskostnadersamtligaförförsäkringsbolagetrekommendera att svara

personskadanersättning förfråganmedi sambanduppkommer att omsom
rättsligt.prövas

skälsådanainte anförtkommitténuppfattning har attEnligt vår en
påkallad.hanteringnuvarandeförändring ärav

År 1994antal ärenden.myckethantering omfattarNämndernas stortett
000 och i4tillTrafikskadenämnden närmareiärendenuppgick antalet

400.till drygtpersonskadenämndAnsvarsförsälcringens
uttalandenoch deras ärkaraktärgranskandeuppgiftNämndernas är av

rekommendationer följsDessaförsäkringsbolagen.rekommendationer till
betydandespelarNämndernaförsäkringsbolagen.undantagslöst ennästan av

någoträttegång knappastskadelidande harFör denkonfliktlösare.roll ensom
iliggerdet närmastprejudikatfrâganinteFramför alltegenvärde. är som

talan.väckaskadelidande han övervägerför den när atttankarna
uppfattning harförsäkringsbolagetsinte delarenskildaDen part som

anlitande allmän rätts-domstol meditvistefrågan prövadmöjlighet avatt
påöverlåtarättsskyddsförsäluing. Attförekommandeochellerhjälp

inte, ochellerprincipiellfrågaställning till är naturnämnderna ta avatt om en
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därmed i praktiken beskära försäkringsbolagen möjligheter avgöra denatt om
aktuella frågeställningen bör bli föremål för eller inte, därförär enligtprocess
vår uppfattning inte godtagbart.

Vi kan inte heller underlåta jämförelsegöra med vadatt ien som en
liknande situation gäller inom den allmänna försäkringen. Därvid kan konsta-

enskild försäkrad inteteras att har någon möjlighet principiellten att en
intressant fråga rättsligt prövad på det allmännas bekostnad.

Kommittén har i avsnitt 5.5.1 föreslagit någon dödatsatt- om genom en
skadeståndsgnmdande handling ska de stod den avlidne särskilt hanärasom-

till skadeståndrätt för personskada i form psykiska besvär tillfogatsav som
tilldem följd dödsfallet.av

Den föreslagna regeln innebär ersättning för personskada kommeratt i
fråga då det föreliggeräven objektivt i trañkskadefallen. Vidt.ex.ansvar som
fall uppsåtligt dödande innebär hanteringen till följd gällandeav deträtt attav
kan bli fråga mycket omfattande och många gånger känsligt utredningsar-om
bete angående sambandsfrågor, vilket betungandeär för de efterlevande.även
Vi har här med bedömningargöra föratt även psykiatrisk expertis måstesom
framstå mycket svåra.som

Man kan inte heller bortse från det förhållandet antal människorsatt ett
sjukdomstillstånd visar sig bestående, varför ersättning för kostnader ochvara
inkomstförlust måste betalas för all framtid.

Ett betydande antal dödsfall inträffar varje år i trafiken. Därtill kommer
dödsfall i andra sammanhang där endera skadestånd eller på skadestånds-
rättslig grund vilande ersättning ska betalas. Utredningskostnadema kommer

bakgrund vad anförts bli betydandemot vid skade-av attovan rent- en-
ståndsrättslig prövning ersättningen i varje enskilt fall.av

I flera länder har valt lämna ersättning inte för personskadaattman -
motsvarande 5 kap. § il skadeståndslagen för sorg och saknad ellerutan-
liknande.

Kommittén hade varit oförhindrad de angivna HD-avgörandenaatt trots
föreslå lösning lagreglering ersättningsfrågan i dessa fall.en annan genom av
Enligt vår uppfattning drabbas de anhöriga i angivnade situationerna av en
skada innehåller element från såväl 5 kap. §l och kap.l 3 § skade-som
ståndslagen. Om huvudöver vill införa ersättningspost för dessatagetman en
fall, framstår det denna bakgrund rationellt väljamot mest attsom en er-
sättningsform medger schablonrnässigt bestämt belopp till denettsom
ersättningsberättigade kretsen anhöriga. En i jämförelsefördel medav nu
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betalasfallen kani allra flestaersättningen deförhållanden utangällande är att
utredning.tidsödandeomfattande ochnågon mer
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1981 års tabellverk
Grunder för gradering kvarstående efter skadorav men

medicinsk invaliditet

fastställda Personskadekommittén inom Försäkringsbranschens Service-av
aktiebolag

gällande från den 1981l med revideringar gjorda hösten 1988.mars

Ur Inledningen återges följande:

Utformningen tabeller mengraderöverav

Vid mengraderingar förutsättningarna i inomdesamma skade-är stort sett
ståndsrätten, Irygghetsförsäluingama övriga personskadeförsälcringar.och Det

från medicinskagäller utgångspunkter bedöma vilka funktions-graderatt av
nedsättningar olika slags skadefoljder rimligen bör medföra isom anses
allmänhet. Den skadades yrke, fritidsintressen och andra speciella förhållan-

inte tillmätas iden skall betydelse detta vidaresammanhang. Man har att
skadeföljderbortse från de med skadeståndsrättens begrepp lytesom avses

övrigt.och olägenheter i
Arbetsgruppen utformathar tabeller mengrader vid huvudskador,över

och bâlskador vid skadorhals- och extremitetema. likhetnedre Iövresamt
tidigaremed vad varit fallet har graderingarna skett efter procentuellsom en

därvidskala. Tabellerna ställts liknande inomhar desättupp som
Viktigt varityrkesskadeförsälcringen. har fastställa lätt konstater-att ett men -

maxirnigraden %.bart skall 100 därvidArbetsgruppen harmotsvarasom-
valt i likhet yrkesskadeförsälcringen,med hel invaliditet föreligga vidatt, anse
förlust synförmågan på båda skadeföljder,Det förekommerögonen.av som

ödeläggande för funktionsfömiågan totala förlamnings- ellerär t.ex.mera -
förvirringstillstånd i dylika ersättningsför-fall tillkommer också andramen-
måner.

Arbetsgruppen har således skadeföljder till ställnings-relaterat andra detta
tagande. Någon fullständig tabell slags skador och tänkbaraallaöver
skadekombinationer inte framtidkan framläggas, inte heller någon för all
gällande. Kompletteringar och modifikationer efterhand med ledningfår göras

erfarenheter. föreslagna sig tillDe graderingarna hänför sådanavunnaav
tillstånd, nått sitt definitiva skede.som

Vid graderingen hörselskador har bl.a. dagens samhällebeaktat attav man
ställer krav på förmågan tillgodogöra sig språklig kommunikationstora att
individer iemellan och olika medier. måttligaInte blott de svåra ävenutan
hörselnedsättningar besvärande i Enligt arbets-många sammanhang.är

blir hörselförlusttabeller mengraderna både för dövhet och förtotalgruppens
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Motsvarandeyrkesskadetabellerna.betydligt enligthögrepå änöratena
hörselnedsättningar.dubbelsidigaföruppräkningar har förutsatts ske

funktionsrubbningarkan orsakaSkador på centrala nervsystemet av
sinnesfunktioner, epilepsi, psykiskaförlamningar, nedsattamycket olika slag -

enskilda fallen mycketisviterna kan deDe beståendebesvär vara avm.m.
iakttagbaraläkarundersökningarvidsvårighetsgrad deolika även när

ofrånkomligt habefunnitsdärför rättlikartade. Det harär attrestsymtomen
Vissa riktlinjer föri skadegrupp.mengraderna dennavida latituder för

ihar tagits tabellerna.bedömningarna
smärtmekanismer och smärtbe-forskningen rörandeårUnder harsenare

ochnervbanorupptäcktenuppsving bl.a.handling markantrönt ett avgenom
smärthämning. En bättreendogenendorfiner för så kalladsubstanser t.ex.

liksom förbättradförväntasmärüallenoch diagnostikklassificering är att enav
svårighetsgrad, orsakssamman-smärttillståndenskroniskabedömning deav

Ökad behandlingsmetoderpsykologiskakunskapkomplikationer.ochhang om
stimulationsbehandlingelektriskanvändningmedicinering,analgetiskoch av

smärtpatienter kommerhandläggningmultidisciplinärorganiserad attoch av
invaliditet eller lyte ochrisken förminska men.

hand- ochbl.a.extremitetskadorna har beaktatsBeträffande annprote-att
grad för devida mindrekroppsdelen i änförloradeden proteserersätterserna

synpunkterexpertisens framfördahandkirurgiskaextremiteterna. Dennedre
medfört,handgreppet harfunktion ifmgrarnas falangernasolika ochde att

yrkesskadeförsäkringens gamlaiannorlundafmgersatsema änavvägts
tabeller.

handenskador bättreför sämreRelationerna mellan mengraderna resp.
i yrkesskadetabellerna.liknandehareller sättavvägts somarmen

avtrappning.väsentligt jämnareemellertidförslagArbetsgruppens enger
dubbelsidiga eller hörselned-främst deVid skador syn-organpar -

sidanstalen för varderablir mengraden högresättningarna än summan av-
sinakroppsdel fårtillskada lederfunktionsnedsättning. Men att enom en

dels handenarmskada görpå flerafunktioner nedsatta närsätt t.ex. en-
för helablir mengradenrörlighetdelsobrukbar, sätter armensner -

för delskadorna. Sålundatalen ärfunktionsnedsätmingen lägre än summan av
% och för skulderleds-hand 55exempelvis mengraden för obrukbar bästa

mengradinte högretillsammans kan%, skadeföljder30 dessaankylos gemen
%.dvs. 70förlustän av armen,
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Tabeller mengraderöver

1 Skador centrala ochnervsystemet

sinnesorganen

1.1 Skador centrala nervsystemet

1.1.1 Sensoriska handikapp inkl. smärttillstând

Men sensibilitetsstörrtingar kan växla mellan 0-50 %. Nedsatt sensibilitetav
inte sällan kombinerad med dysestesi, parestesierär ocheller värk. I

avancerade fall anaestesia dolorosa, fantornsmärtor, kausalgia major kan
%.överskrida 50 För bedömningen i de omfattande ärendenamenet mer

rekommenderas neurologkonsult. Detta rekommendera vidär ävenatt
kroniska smärttillstánd banalare till följd skador i periferatyp nervsyste-av av

kroniska rhizopatier och neuralgier.met, t.ex.
Posttraumatiska cervicalsyndrom, vanligen efter s.k. whiplashtrauma,

motiverar i vissa fall 5-15 % invaliditet, i enstaka fall högre.
Huvudvärk efter skallskada motiverar vanligen %5-10 förhöjning detav

medicinska Se vidare 1.1.6, diskussionen spänningshuvudvärk ochmenet. om
1.1.8.

Sensibilitetsstöming grund skadad trigeminus l-lO %av nervus
Hyperalgesi grund skadad ilioinguinalis,av nervus

femoris lateralis, suralis %1-5cutaneus etc.
kausalgiinslag förhöjer mengraden

1.1.2 Motoriska handikapp

Sådana växlar starkt och vanligen kraftnedsättning,är sammansatta av
tonusrubbning och rubbat rörelsemönster, ofomuåga till isolerade ellert.ex.
altemerande rörelser god kontraktionsstyrka. Isolerade iteckentrots status,

Babinskis fenomen, underordnad i förhållande tillär betydelse dent.ex. av
praktiska funktionen. Ofta så komplext neurolog bör konsulteras.är menet att

Facialispares innebär i latituden %5-20men
Se vidare l.l.l0

1.1.3 Afasi

innebär inteAfasi sällan allvarligt sensoriskahögre högre det ellermen,
impressiva inslaget Aven till motorisk, expressiv afasirenodladsynes
innehåller oftast sensoriska komponenter störning i ordforståelse detmed och
inre språket. Akalkuli, agnosi, apraxi, amusi förekommer inte sällanm.m.
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såvida inteupptäcktundgáendeehuru oftaafasifenomenenmedtillsammans
skenbarmaskera sigafasiformerImpressiva kanhöggradig.störningen är som

sjukdomsinsikt.bristandeuttryck föreufori,glättighet, ett
inte sällani övrigtalltid hjärnskada ochinnebär är ävenafasiBegreppet

1.1.4.enligt punktmed besvärkombinerad
logopedkonsult rekommenderas.Neurolog- ev.

elementärfunktionerpsykiskaNedsatta1.1.4

intellektuellakonoentrationsförmâgaminne ochnedsattförståsMed dessa samt
psykiskockså ökadHäri inkluderasintill demens.störningaremotionellaoch

ixoidaeuforiska ochinitiativförmágabristandelångsamhet,uttröttbarhet, samt
funk-skärperdragkonfusionellainblandningEn eventuellstörningar. av

självfalletinnebärförvirringstillståndpåtagligttionsnedsättningen och ett
%-igt100 men.

inte sällan,förbiseshjärnkontusionerefterbl.a.Eufori förekommer men
akutaunder detvarit aktuellaskadorandralivshotandeellersärskilt när stora

skedet.
tillkommit alltårharmidersökningsmetodernapsykologiskaDe senare

koncentrationsstörningarminnes- ochuppmätninganvändning förstörre av
skaderegleringen måstevid denutvärderingenvidSåväl senaresomosv.

farmakaeller andraanalgetica, sedativatill huruvidaexempelvishänsyn tas
påverkavilka kunnatundersökningssituationen,kringförekommitbetydelseav

sänkakunnakända förlikaledesDepressiva tillstånd är attresultaten.
ellergrumligasärskilt påpekandeförtjänaransenligt. Det attresultaten ett

Sålunda harundvikas.börbegreppoch t.ex.avgränsademindre väl termer
ibland kanvilketokritiskt sätt,cerebroläsionell använts ettbegreppet

och andra.läkarebehandlandebådeförvilla
rekommenderas.neurologkonsultationellerPsykiater-

Epilepsi1.5l
.

%15-25anfall medglesareLättare aura-
%30-65medanfallSvårare tätare aura-
%20-35anfallglesareLättare utan aura-
%35-100anfallSvårare tätare utan aura-

körkortshindermedicinering,förhöjande. Enbart etc.verkarIxoida inslag
kan bl.a.hjärnskada ochEpilepsi innebärmengraden.höjer inte vara

1.1.4.enligt punktmed besvärkombinerad

BalansstörningarYrsel1.1.6 -

%15Lägeyrsel
%15inkompensationsbesvärmedlabyrintbortfallEnsidigt

Dubbelsidigt högre
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För skador cerebellära, proprioceptiva mekanismereller medförandeandra
balansbesvär måste det medicinska variera inom vidatillåtas gränser.menet
Ofta kommer emellertid till åtföljande motoriskasättas med hänsynmenet att
handikapp ataxi, intentionstremor etc..

Yrse , osäkerhet förofta såsom substitut känsla olust,etc. anges en av
overklighet, rädsla ramla, eller liknande bör i självaatt vara ensam men
verket hellre benämnas ångestreaktion, anankastisk eller fobisk reaktion. Inte
sällan konstateras verklig gatuhöjd- fobi videller penetrationnärmareannan
av anamnesen.

Ett vanligt yrsel-syndrom underhålles underhåller i sinoch gärna,turav,
spännings- eller smärttillstånd i nackskuldermuskulaturen eller huvudet.ett

ofta avslappnings-Dena kan bättras och balansövningar sjukgymnast.hosav
Otolog- eller neurologkonsultation rekommenderas.

1.1.7 Psykiska komplikationer

Depressiva, asteniska reaktioner %10-25m.m.

psykiater.bedömas neurolog ellerFallen bör av

1.8 Encephalopathia traumatica1
.

tillstånd domineratFrån början avsågs med denna hjärnkontu-tenn ett av sena
emellertid försionseffekter. Med tiden har de flesta övergått tilltermen att

tillståndhuvudsakligen psykogenttäcka med uttröttbarhet, yrsel,genereratett
vegetativamuskelspänningssyndrom ellerhuvudvärk, reaktioner. Begreppet

enligt 1.1.1, 1.1.6vanligen handläggas punkterna Möjlighetenkan och 1.1.7.
posttraumatiskt cervikalsyndrom whipinslag lashskada föreliggeratt av

Encephalopathiatillbeaktas. Som traumatica iblandbör användssynonym
oftapostcommotionellt syndrom. Detta inteär heller adekvatäven enär

cerebri förelegathjärnskakning commotioibland ingen intensiva besvär.trots
psykiater.neurolog ellerFallen bör bedömas av

1 1 Ryggmärgskador
.

blirRyggmärgskador ofta eller tetraplegi,svåra med i formsymtom av para-
sñnkterpareser, irnpotens, och maximaltanestesi med decubitalsår m.m. men

ingen sällsynthet.är
Neurolog konsulteras.bör

Övriga1.1.10 skadeföljder

Vid bestående dysfunktion i dysartri, dysfagi, afonieller heshet,svalg,tunga
rekommenderas konsultera neurolog, vid beståendeotolog, logoped elleretc.

blickpares,synskador dubbelsyn, synfáltsdefekter, skadorögonmuskelpares,
i tårcirkulationen oftalmolog vid bestående diencephala elleretc. och
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mellitus, viktökning,tillstånd diabetes insipidus eller starkhypofysära
hypofysatroñ, störning tillväxt- eller andrasterilitet, ellerkvinnlig gonad- av

endokrinolog.etc.hormonsystem

Synskador1.2

%100Fullständig blindheta
%20förlustBlindhet ellerb ögatögaett av

Synskärpenedsättningc

de synskärpevärdenBeräkningen skall baseras
korrektion.bästa fördragbaraerhålles medsom

Andra ögatEna ögat
00,10,4-0,3 0,20,6-0,5

2015100 51,0 0,7-
252010 1550,6 0,5-
5030 40200,30,4 -
7060500,2
85750,1

1000

Synfáltsdefektd
%40hemianopsiTotal homonym

kvardrantanopsiHomonym
%30nedåt
%20uppåt
%30hernianopsiBitemporal
%0-10temporaltsärskilt nedåt ellerEnsidig defekt

Dubbelseendee
%15occlusionnödvändiggörUttalat som
%0-10övriga fallI

Afakit
%15Ensidig
%20Dubbelsidig

vilkenangiven gradefter härAfaki skall bedömas typoavsett av
korrektion.medsynskärpafordras ochkorrektion kan oavsettsom

%0-15mydriasis bländningmedTraumatiskg
%10EnsidigAckommodationsparesh
%15Dubbelsidig
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Eftersom ackomodationsfomiågan stigandegradvis med ålder för attavtar
helt upphöra vid 55-60 års ålder komma ikan mengradering fråga endast
for individer under 35 års ålder.

Anm: Vid kombination flera funktionsstömingarexempelvissynnedsättningochav
synfältsdefekt kan i vissa addition respektivefall enkel gradtal blien av
inadekvat.I dessafall bör sammanvägningske.en

1 Hörselskador

Fullständig dövhet på båda 75%öronen
Fullständig dövhet 15%öraett

Vid övriga hörselskador bör utlåtande begäras från audiolog

Skador på andra sinnesorgan1.4

srnaksinnetFörlust lukt- och 10%av
Tillägg vid framträdande parosmi

2 Hals- och bålskador

Helt upphävd rörlighet i halsryggen %25
45°Vridningsfområga %högst vardera hållet 10-20

Vridningsformåga 60 till 45 hålletfrån vardera 10 %s

smärttillstånd parestesier %Medelsvåra ocheller 5-10
whip-lash,Betr 1.1.1ävense

Gibbusbildning lungfunktioneni bröstryggen med påverkan %15-20av
Smärttillstånd %efter bröstkotfrakturer 5-10

Svåra smärttillstånd i %ländryggen 15-25
%Medelsvåra smärttillstånd i 5-15ländryggen
%Smärttillstånd efter brott bäckenringen 5-15på

Hemipelvectomi 75%
Förlust 35%lungaav
Förlust njure 10%av

5%Förlust mjälteav
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extremiteterna3 Skador på övre

3.4 bättre och handen,Tabell 3.1 t.0.m. avser armen
och handen.tabell 3.5 sämre armen

armamputationerHand- och3.1

55%handFörlust av
60%bicepsfunktionbibehållen23 underannen,Förlust av av
65%hälftenFörlust mindre än överarmenavav
70%hälftenFörlust överarmenän avav mer

Annledsskador3.2 m.m.

Skulderleden3.2. 1

Elevation framåt uppåt-
20%450
10%450-900
5%90-120

abduktion tilläggbetydligt rotation ochellerVid nedsatt göres
%15tillmed upp
%10-15luxationRecidiverande
%5-10acromio-clavicularledeniefter skadorBesvär

Armbågsleden3.2.2

Ankylos:
35%0-20l
30%20-602
25%60-1103
30%110-1304
50%130-1505

extension:från fullRörelseomfâng
35%201
25%402
15%803
10%1004
5%1305
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20Rörelseomfång från böjställning:
20l 30%

2 40 25%
60 20%3
80 15%4
100° 10%5
120 5%6

40 böjställning:Rörclseomfång från
25%20l

40° 20%2
15%603

80 10%4
100 5%5

60Rörelseomfáng från böjställning:
i 25%20

20%402
15%603
5%804

80 böjställning:Rörelscomfång från
25%20l
20%402
15%603

100 böjställning:Rörelseomfâng från
25%20°l
20%4002

subination:Pro- och
5%60 kring optimal ställning1

12%30 kring optimal ställning2
10-15%60-30 i3 lägenextrema

15%i optimal ställning4 Ankylos
s20%i maximal pronation5 Ankylos
530%i maximal supination6 Ankylos

10-20ställning pronation. RörlighetenMed optimal avses
rätvinkligt böjd armbågsled.vidmäts
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Handleden3.2.3

2020 dorsaltlexion tillStelhet i handleden, dvs. från
15%bibehållen supinationvolarflexion i medelläge med ochpro-

20%maximal dorsalflexionStelhet i
30%i maximal volarflexionStelhet

5%radialdeviationtillägg för uttalad ulnar- och+
5%60Rörelseinskränlcning till sammanlagt kring medelläge

12%30 kringRörelseinskränkning till sammanlagt medelläge
rörlighet i vid resttillstândSmärtande inskränkt handleden t.ex.

5-20 %fraktura radii distalis eller scaphoideumfrakturefter

Nervskador3

radialis:a Nervus

funktionsbortfall i underarm och hand, högTotalt
%25radialisskada
%18dorsalflexion i bibehållenhandleden
%1-2funktionsbortfall ienbart cutana grenen

ulnaris:b Nervus

25%funktionsbortfall, hög ulnarisskadaTotalt
20%ibortfall enbart handen

kvarståendemotorisk funktion i handen medbortfall av
18%skyddssensibilitet
15%funktionbortfall motoriskav
5%funktionbortfall sensoriskav

medianus:c Nervus

%40funktionsbortfall, medianusskadaTotal hög
i oppositionsförmága ochfunktionsbortfall enbart handen,

30%skyddssensibilitet saknas
25%finnsskyddssensibilitetoppositionsfömiâga saknas men
25%skyddssensibilitet saknasbibehållen oppositionsfömiâga,
20%skyddssensibilitet finnsoppositionsfömiâga ochbibehållen

7%enbart oppositionsförmågabortfall av
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Kombinationsskador:d

Hög ulnaris medianus 50%hög+
40%kombination med skyddssensibilitetsamma

ulnaris medianus 40%Låg låg+
kombination skyddssensibilitet 30%medsamma

Övrigte

10%Accessoriuspares
Axillarispares 10%

10%N thorac long serratuspares

3.4 Handskador

på3.4.1 Amputation eller fingerettav

Tummen
30%innerfalangemaFörlust och och mellanhandsbenctytter-av
25%innerfalangemaFörlust ochytter-av
12%Förlust ytterfalangenav
8%Förlust halva ytterfalangen med nageltörlustav

Pekñnger
10%fingret mellanhandsbenetFörlust med eller förlustutanav av
9%Förlust och mellanfalangemaytter-av
6%Förlust ytterfalangenav
3%ytterfalangen medFörlust halva nagelförlustav

Långñngerc
10%9 Förlust fingret med eller förlust mellanhandsbenetutanav av
6%10 Förlust och mellanfalangemaytter-av
4%Förlust ytterfalangenll av

Ringñngerd
6%fingret med eller förlust mellanhandsbenet12 Förlust utanav av
3%13 Förlust och mellanfalangemaytter-av
2%14 Förlust ytterfalangenav

Lillñngere
6%ñngret förlust mellanhandsbenet15 Förlust med eller utanav av
5%mellanfalangema16 Förlust ochytter-av
3%Förlust ytterfalangen17 av
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3.4.2-3.4.5 Amputation två-fem fingrarav

utelämnas här

Fingerledsankyloser3.4.6

l Tumme

30 palmarabduktion ochgod ställning caCmc-led stel,
8%30 radialabduktionca

10 i ochstel i dålig ställning t.ex. palmarCmc-led
15%radial led

%20-20i ställningStelhet i godmcp
%3-10ställningi i olämpligStelhet mcp

%5l0-30i ställningi ytterleden godStelhet
%6-10dålig ställningi ytterleden iStelhet

10%ställningytterled i godStelhet i ochmcp

fingerAnnat2

%%% y-ledi-led m-led

0-300-30 10-50 123pekfinger
10-4020-50 O1040 3 1lángfinger
10-40 O20-50 20-502 lringfinger
10-40 O20-50 30-602 llillñnger

Värden för 2 leder summeras.
vidlägefingeri samtliga leder påStelhet oavsettett sommenger

fingret.amputation av
angivnai nyssnämnda tabellii två leder andra lägenStelhet eller än geren

fingretamputationtill motsvarandeglidande skalaefter avupp menmen
pip-led halvaochellergällerproximala stela leden då detden samtmpgenom

dip-leden.amputationsvärdet då det gäller
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2 Ex.a på maximalt vid stelhet eller höggradig rörelseinskränlcrting imen
ñngerledenstaka i för greppfunktionen olämpligt läge:

pip dipmcp
% % %

pekfmger 10 9 3
lángñnger 10 6 2
ringñnger 6 3 l
lillñnger 6 5 l

Ankylos i lägen mellan de i tabell 2 2a angivna värdena motsvararresp.
erhålles efter interpolering de bådaprocentsatser tabellerna.som ur

3.4.7 Rörelseinskränkning i ñngerleder

lnskränlct ñngerrörlighet bedöms med hänsyn såväl till rörelseornfáng tillsom
rörlighetens iläge den normala rörelsesektom. ringaEn sträckdefekt inteär

betraktaatt som men.

1 Enstaka fingrar

Rörelseinskränkning där rörligheten innefattar sektor, angivits undersom
stelhet i funktionsläge Se 3.4.6, 1 och 2, obetydligt inskränkandeanses som
för fingerfunktionen.

Rörlighetssektor, ligger utanför de inärrmda, kan fall i vadsom nyss grava
och pip-leder sig vid amputationnärma fingretavser mcp- menet av genom

den rörelseinskränkta leden och i vad dip-leden halva värdet föravser
amputation.

Som ledning kan nedanstående exempel tjäna:

Finger Rörlighet %

pip dipmcp

10:90:‘ 0-90 0-70 lO
O-90 0-70 4-
0-90 O-110 6D;ZOL’ 3

0-90IlI 0-70 6-
0-90 70;90L’ 0-70 3
0-90 100-1 0:302 O
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Flera fingrar2

beräk-i fingrar gällerrörelseinskränkningar fleraVid kombinerade samma
besvärandetill såvälfingrar. Hänsynför enstakaningsgrunder tassom

intesträckdefekthandknytning. En ringabristande ärsträckdefekt attsom
betrakta men.som

distalafingrar, inte kan kommalmytförmåga hos 2 närmareBristande som
knytdefekt bedömes%. fingrar med 52 42 bedömestvärñran än cmcm som

%.15-20som
tjäna:nedanstående tabellledning kanSom

Knytdefekt
53 42 cmcmcmcm

%%%%Antal
fingrar

108422
1512863
20151084

%riktning 7radialiinnerledInstabilitet i3.4.8 tummens

fingerSensibilitetsförlust3.4.9 ett

skyddssensibilitetMed
%%Tumme
812Dubbelsidig
25radiala sidan
48sidanulnara

Pekfinger
46Dubbelsidig
2sidanradiala
01sidanulnara

Långtinger
23Dubbelsidig
02sidanradiala
0sidan lulnara

Ringfinger
22Dubbelsidig
O1ensidig
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Lillñnger
Dubbelsidig 3 2
radiala sidan l O
ulnara sidan 2 1

En förutsättning för ovanstående sensibilitetdet normal inomär denäratt
andra halvan fingret vid ensidiga sensibilitetsskador med skyddssensibilitet.av

Vid amputationsstumpar sensibilitetsbortfall på ingettoppenger men
amputationen.utöver

Slutlig bedömning efter rekonstruktiv kirurgi börav men nervstammar
i allmänhet inte ske förrän efter år.tre

Vid komplicerade och omfattande handskador bör handkirurg konsulteras.

3.5 Skador på och handensämre annen

När skada, i 3.1~3.4 träffat eller handensämresom anges ovan armen
beräknas mengraden enligt följande:

Mengrad för bättre sidan Mengrad för sidansämre

högst 10 % samma
10 15%underöver l enhet lägremen

15 20% 2 enheter lägremen
%20 25 3 enheter lägremen

25 30 % enheter4 lägremen
30 35 % 5 enheter lägremen
35 %40 6 enheter lägremen

%40 45 7 enheter lägremen
45 50 % 8 enheter lägremen
50 60 % 9 enheter lägremen
minst 60 % 10 enheter lägre

4 Skador på nedre extremiteterna

4. 1 Amputationsskador

Exartikulation i höftleden 65 %
Benamputation då protesfunktion inte %erhålles 65
Amputation lârben, god protesfunktion 40 %av
Amputation lárben, dålig protesfunktion 45-60 %av

Amputation underben, god protesfunktion %25av
Amputation underben, dålig 30-40 %protesfunktionav
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%15-25fotenAmputation genom
underbenhela fotenAmputation seav —

%5stortâFörlust av
%3ytterfalangstortånsFörlust av
%lvarjeför tåtårövrigafotensFörlust av -

Ledskador4.2

Höftleden:a

%25ställningi godsmärtfri ankylos
%20sträckställningfrån30 tlexionenbartRörlighet
%15sträckställning60 flexion frånenbartRörlighet
%10sträckställning90° flexion frånenbartRörlighet
%25-50ledresektionefterTillstånd
%10-50ledplastikefterTillstånd

Knäleden:b

%25ställningi godSmärtfri ankylos
%10sträckställningfrån90 flexion
%10-2010-25Sträckdefekt
%5-25ligamentskadaefterInstabilitet
%15-40ledplastikTillstånd efter
%5-10bortopereradKnäskâlen

Fotledcnc

%15ställninggodsprångleden,ismärtfri ankylos övre
%10ställninggodsprångleden,undreiSmärtfri ankylos
%5-10fotledeniligamentskadaefterInstabilitet

Nervskador4.3

%50funktionsbortfalltotaltischiadicus,Nervus
%25funktionsbortfalltotaltfemoralis,Nervus
%10bandagebehovNervus peroneus,
%5bandagefordrarinteNervus somperoneus,
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4.4 Andra skadeföljder

Benfdrkortning 3 %5-10cm
Benfiirkortning 4-6 10-15 %cm
Posttrombotiskt tillstånd med vadsvullnad 5-20 %
De högre tillämpas vid fall sârbildningmed kronisksatserna

Medicinsk ordlista bilaga 1.3se
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invaliditetstabelltillFörslag ny
invaliditet 1991Medicinsk

Personskadekommittén1986årtillsattsprojektgrupputarbetat avsomenav
inom FSAB.

följande:Inledningen återgesUr

tabellverketAnvändning av

Ramvärde

förlustfunktionsdefekt inomtotalvärden föri tabellenPoängvärdena är
rarnvärdevärde har benämntsstrukturlcroppsregion. Dettaanatomiskangiven

maximalvärde.ellerkallas tak-också kunnaskullemen

Såmultidiciplinärt samarbete.kommit framharRamvärdebegreppet genom
vid förlustmed denamputation likavidinvaliditetsgradenmedicinskadenär

amputationsnivån.funktionneurologisk nedomallav

givit denkroppsdel harförlustmaximalvärdet förFastställandet ram,av enav
delinvaliditeter kunnat bestämmas.regionalavilken samtligainom

tillfunktionsforlust äventillhänsyn inte baralnvaliditetsgraden utantar
därförkroppsdel vägtförlust ärRamvärdet förfunktionsförmåga.bevarad av

funktion. Ompsykiskinklusivefunktion i kroppennormalbibehållenmot en
andelinvaliditetsgraden utgöraskallinte totaltfunktionsbortfallet är aven

nedanstående.enligtramvärdet

Procent av
ramvärde

5-35defekterLätta
30-70defekterMedelsvåra
65-90subtotala defekterSvåra,

skallskadorefter lättareresttillståndframför alltinvaliditetstillstånd,vissaFör
inombeaktatvad ärredovisas i tabelltextennackdistorsioner,efteroch som

ramvärdet.
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Smärta, vegetativa och psykogena reaktioner:

I de angivna graderna inräknatär de vid aktuell funktionsnedsättning vanligen
förekommande psykiska effekterna, de reaktionernasekundära autonoma samt
värk och Iblandsmärta. begreppenutgör ångest ansenligareoch delarsmärta

invaliditeten. Här erinras det fenomenetgenerella psykogennärmastav om
eller oegentligt funktionell pålagring Detta innebär skadans besvär ochatt
upplevelsen den ofta omedvetet förstärks, vilket förväxlasbör medav mer
medveten aggravation mycket ovanligare företeelse, individuellt,ävenen om—
etniskt betingade övergångsformer Vidkan iakttas. psykogenet cetera
pålagring i mindre omfattning i 1.7-1.8är punkt vanligen lätttexten
tillämpbar. Vid pålagring försvårasstörre emellertid bedömningen skade-av
betingad invaliditet. onda cirklar med muskelspänningsvärk, yrsel,t.ex.
bruk analgetika vanligt vid fixering tillär skada eller besvär. Ickeav osv.
sällan kan faktorer, iatrogena eller från och försäkringsmomenträtts- m.m.,
bidraga.

Ångestinslag kan besvären explosiv innebörd, hindrarge en mer som
rehabiliteringen. Om ansenligare invaliditetsgrad skall på grundaccepteras av
kvarstående ångestreaktion, bör tydligt högre dramatik krävas utlösandeav
omständigheter vad regelmässigt ingår vid olycksfallän och andra våld.

Behandlingen har under år förbättrats.smärta I mindre fallantalav ettsenare
kvarstår emellertid, i och för sig godartade ändock besvärande, smärt-men
och värlctillstánd och någon enstaka gång elakartatäven smärtsyndromett mer

rubricerat kausalgi motiverar bedömning enligt 1.8.punktsom- -

Handläggningen enl. [förevarande] avsnitt förutsätter omfattande klinisk
erfarenhet sakkunnigläkaren.hos

rehabiliteringenIbland kan det exempelvis värde för medväntavara av att
ångesttillståndinvaliditetsbedömning för få ellersmärt- i lugnare fas.att

Ibland kan det försäikringsärendettvärtom väsentligt snabbt.avslutaattvara

Sammanvägning

Vid beräkning den totala invaliditeten, olika funktionsförlusterfleranärav
samtidigt föreligger, kan enkel additionuppenbarligen inte användaman en av
procentsiffrorna för och Detta skullede ingående komponenterna.var en av
snabbt leda till totalinvaliditeten möjliga siffra.skulle högstanå högreatt än
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kumulativnormaltskallinvaliditetersamtidigasarnrnanvägning fleraVid av
vid tvâ ellerinnebärPrincipensammanvdgning tillämpas.procentuell att man

Tillkommandebas.väljer detinvaliditetstillstánd störstasamtidigaflera som
enligt formeln:funktionsförmågapå resterandefunktionsförluster beräknas

A%A% BlOO+ -

resterande100 AsålundaochinvaliditetendenA störstadär -
tillkommandeför deninvaliditetsgradenBfunktionsförmága samt

ifinnssammanvägningprocentuellkumulativTabell förfunktionsförlusten.
bilaga

i dettotalinvaliditetenberäkningvidanvändasskallprincipDenna avsom
siffror förtabellverketsuppbyggnadenvidfallet, har använtsenskilda av

påskadatotalanvändasexempel kaninvaliditeter. Somkomplexa enstora,
förlusttill totalledervilkendel,mellerstaryggmärgens av:

%35benfunktioni höger
%35benvänster
%15bålenhalva
%35funktionblåsans
%23funktionändtarmens
%30sexualfunktion

%. Med173orimligadenadderadeenkeltinvaliditeter summanDessa ger
iâterñnnes%,87siffransammanvägning erhållsprocentuellkumulativ som

tabellverket.

medicinskexisteradeexempelOm tillalltid tillämpas.intekanMetoden en
metodenreduktiondentillkommande,förstärksinvaliditet somgerenav

bådaförlustanförasexempel kangradering. Somriktig avinteinnebär en
förlustenförstärkermarkanthandenandradenfrånvaron avdärhänderna, av

forsta.den

idrunknafunktionsförlusttillkommande ensituationer kan ävenIvissa en
frakturskadaföljderexempeltillSå kaninvaliditet.existerande av enredan

extremitet.förlamadförutträffardenbetydelsesakna enom

resultatetvarförtalojämnaoftasammanvägningprocentuellKumulativ ger
invaliditeter.vidavrundasbör stora

siffervärdenAvrundning av

intesiffervärdentabellensispeglasexakthetdenuppenbartDet är att som
behållits förändå representeraharExaktheten attverkligheten.iexisterar

ovan.gradering sevidutgångsvärdeanvändsvilketramvårdet, som
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Dessutom avrundade ingângsvärden fel kumulativvidger procentuellstora en
sammanvägning.

Slutord

Ett tabellverk kan aldrig så detaljeratgöras det täcker alla skadeföljer. Vidatt
vissa skadeföljder bukväggsärrbråck, posttraumatiska subileusbe-t.ex.som

posttrombotiskasvär, tillstånd, cirkulatoriska insufñcienstillstând får man
ledning bedöma hur andel relevantatt ramvärdegenom stor motsvararav som
beskriven funktionsnedsättning. Tabellerna blir därför endast rådgivande
riktlinjer och måste användas med praktiskt kliniskt omdöme särskilt som
många skador och skadekombinationer självklart aldrig kan fömtses.
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Tabellverk

sinnesorganochpåSkador1 nervsystem

Afasi1.1

%90afasiglobalMaximal

%70språkInadekvatspråksymboler.Förstår
%35skrifti ellerkommunicera talkansprâksymbolerFörstår men
%10språkproduceraochellerförståsvårigheterLätta att

1.10Anartri: se

agnosi ochstörningar,neuropsykologiskafokalaAndra t.ex.
ABL-funktionen.påverkanefterapraxi värderas av

funktionsförlustersensoriskaochMotoriska1.2

Övre 3.3periferaextremitetens senerver:
4.3periferaextremitetensNedre senerver:

trigerninusNervus
%lOsensibilitetsbortfallTotalt
%4infraorbitaleforamenperifertmaxillarisN. om
%5mandibulareperifert foramenmandibularisN om. %4mentaleperifert foramenmandibularisN. om
%3lingualisN.

1.8trigeminusneuralgiz se
1.10ruggfunktion: se

facialisNervus
%13Total pares

1.13smak: se

hemisyndromataktisktochellersensoriskt utanMotoriskt,
medfunktionövrig cerebralellerkranialnervs-förlust menav

%75bortfallmotoriskthalvsidigttotalt
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1 Yrsel-balansstörningar

Yrsel och balansrubbning 26%
Balansrubbning 18%
Kronisk yrsel påvisbar nedsättning balansfunktionen 10%utan av
Kompenserad, påvisad nedsättning balansfunktionetn 5%av

Ataxi: 1.2se

.4 Epilepsil

Svåra, ständiga terapi 60%symtom trots
Täta anfall 40%aura

med 20%aura
Glesa anfall 10%
Ixoidi: 1.5se

1.5 Nedsatta psykiska elementarfunktioner och

organiska psykosyndrom

Medvetande, minne, koncentrationsfömiága,snabbhet,
simultankapacitet, omdöme, emotionalitet. Ixoidi, eufori.

Total demens 99%
ADL-insufñciens tillsynmed regelbundet behov 70%av

angivnaOvan besvär markerade ständigt förekommandeoch
ADL klaras hjälpligt 40%-

Lätta symtom
patologisk emotionell instabilitettrötthet, uttröttbarhet, 25%-
tydliga i stressade situationerendast 10%-

1.6 Posttraumatiskt syndromcerebralt
ofta kallat syndrompostcommotionellt 13%

Ett tillstånd efter våld sannolikthuvudet med huvudvärk,mot
spänningsnatur, med ängslighet.trötthet framföroch allt medav

Den skadade ängslig inte aktivitets-är kunna haröver något,göraatt
ångest företeroch eventuellt diverse pseudoneurologiska symtom.
Anamnestiskt föreligger också hyperirritabilitet eventuelltoch

okaralctäristisk yrsel.en
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annorstädestillstånd,psykogenaReaktiva1.7

invägda

Ångest, depression,konversion,obsession,asteni,fobier,
reaktionersomatoforrnaochpsykosomatiska

%35Påtagliga symtom
Lätta symtom

%15förekommandeständigt- %5situationerstressadeitydliga endast-

annorstädessmärtavärk,traumatiskKronisk1.8

invägd

%70majorcausalgiaExcessiv, t.ex.
%35Påtagliga symtom

Lätta symtom
%15förekommandeständigt- %5situationerstressadeitydliga endast-

Ryggmärgsskador1

förlustmed totalovanför C4tvärsnittslesioncervical avHög
%97tvärsnittsnivånnedomfunktionneurologiskall

förlusttotaltvärsnittslesion medspinalThoracolumbal av
%87tvärsnittsnivânfunktion nedomneurologiskall

ochurinblåsabådekontroll samtförlust tarmTotal avav
%65sexualfunktion
%50ochurinblåsakontroll både tarmförlustTotal avav
%35urinblåsakontrollTotal förlust avav
%23ändtarmskontrollförlustTotal av

30 %sexualfunktionförlustTotal av
%28bâlfunktionmotorisksensoriskförlustHalvsidig total av

skadeföljderÖvriga1.10

%85respirationsfunktionFörlust av
%28anartriTotal
%24sväljfunktionochFörlust tugg-av

smärtavärk.medochgapförmågareduceradkraftigtmedKäkled
%14inräknadtalpâverkanochSväljningsfunlttion
%6protesfunktiondåligmedTandförlust
%6salivsekretion, totalFörlust av
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Skada på endokrina system
Svåra ständiga terapi 50 %symtom trots
lnadekvat terapikontroll %20
Symtom effektiv terapikontroll %10men

Total förlust sexuell förmåga på grund endokrin skada,av av
ryggmärgsskador se 1.9, skada bäckennerver deraseller

anatomiska skadorrötter, bäcken och genitalorgan eller
omfattande buktraumata. %30

Däremot skall sexuella besvär efter hjärnskada beaktas
hypofysfunktionen oskadd. Deär sexuellaseparat om

skall då beaktas tillsammans övrigamed psykiskasymtomen
symtom.

Sterilitet
Kvinnor intilloch 50 ârmän 30 %
Kvinnor 50 åröver %O
Män 50-65 år %15
Män 65 åröver %5

1 1 Synskador

Total synförlust %68
Synförlust öga %14ett
Förlust öga %17ettav
Synskärpenedsättning
Beräkningen skall baseras på de synskärpevärden som
erhålls med bästa fördragbara korrektion.

Ena Andraögat ögat
O,6-0,5 0,4-O,3 0.2 0,1 O

l,O-0,7 0 3 147 10
O,6-0,5 3 7 1710 14
0,4-0,3 14 3420 27
0,2 484134
0,1 5851
0 68

Med hänsyn till skillnaden mellan synförlustledsyn och total
används för synnedsättningar mellan 0,1 glidande skada.Ooch en
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Synfaltsdefekter
35%heminanopsiTotal homonyn

kvadrantanopsiHomonym
24%nedåt-
17%uppåt-
24%hemianopsiBitemporal

7%särskilt nedåt temporaltEnsidig defekt eller

Dubbelseende
10%occlusionnödvändiggörsom-
7%övriga fall-

Afaki
7%ensidig med IOL

10%ensidig IOLutan
10%dubbelsidig med IOL
14%dubbelsidig IOLutan

dubbelsidig afaki med IOL förEnsidig och
5%till35 år taxeraspersoner

10%bländningmydriasis medTraumatisk

Ackomodationspares
7%ensidig-

10%dubbelsidig-
ackommodationspares kan endastmengradering förFull

ålder.ifrågakomma under 35 års

Hörselskador12

60%hörselförlustTotal
15%påTotal hörselförlust öraett

Tinnitus
återverkningarproblematisk, med svårartade-

behandlings-efterlevnadsbetingelserna och kvarstårsom
inomsärskild sakkunskapetableratförsök vid klinik som

25%området
obehagssensationbesvärsbeskrivningsignifikant enav-

5%medvetandetdock kan förträngas ursom

sinnesorganSkador på andra1.13

10%smaksinnetochförlust lukt-Total av
7%smaksinnetnämnvärd påverkanluktsinnetTotal förlust utan avav
4%smaksinnetTotal förlust av
4%parosmivid framträdandeTillägg
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2 Ryggradsskador

Nackdistorsionsföljder t.ex. whip lash 18%trauma
Nackdistorsionsföljder uppkomna vid acceleration elller
deceleration med kraftriktning resulterande i hyperertension-
flexion respektive hyperflexion-extension sido-eller abrupt
flexion. Syndromet kan innehålla värk lokalt i ochnacken
bakhuvudet, ofta i radikuläraeventuellt smärtor.ut armarna,
Ibland föreligger intermittenta paresthesier ingetmen
sensibilitetsbortfall. Vidare kan föreligga yrsel och symtom
från Vid inskränkning rör-autonoma nervsystemet. grov av
ligheten i halsryggen ocheller objektiva neurologiska bort-
fallssymtom se 3.3 kan högre invaliditetsgrad ifrågakomma.

Smärt- och värkbetingad funktionsinskränkning i hals-, bröst-
ocheller ländrygg

svår 30%-
medelsvår 15%-
lindrig 5%-

Fixerad halsrygg
normalläge 12%-
andra lägen 20%-

Fixerad ländrygg
normalläge 4%-
andra lägen 15%-

extremitteterna3 Skador på övre

Amputation1

Unilateral
Interthoracoscapulär 51%amputation
Exartikulation axelled 46%
Överarm dålig 45%med protesfunktion
Exartikulation armbåge 42%
Underarm förlust 41%med pro-supinationav
Distal 37%underarm med bibehållen pro-supination
Handled 37%
Proximal 35%mellanhand

33%Proximal mellanhand med kvarvarande tumme
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Amputation fingereller på ettav
Tumme

19%metacarpaloch innerfalanger samtytter--
17%innerfalangerochytter--
8%ytterfalangen-
5%nagelförlustytterfalangen medhalva-

Pekfinger
7%metacarpalfingret med ellerhela utan-
6%och mellanfalangernaytter--
4%ytterfalangen-
2%nagelförlustytterfalangen medhalva-

Längfinger
7%metacarpalfingret med ellerhela utan-
4%och mellanfalangernaytter--
2%ytterfalangen-

Ringfinger
4%metacarpalfingret med ellerhela utan—
2%mellanfalangernaochytter--
1%ytterfalangen—

Lillfinger
4%metacarpalfingret med ellerhela utan-
3%mellanfalangernaochytter--
2%ytterfalangen—

härutelämnadFlerfingeramputationer: bilagase

Bilateral
77%Exartikulation axelleder
65%Handleder

kumulativ.addition,användsamputationer inom händernaVid bilaterala ren
hand.icke dominantdå förJustering skall göras

Ledskador3 .2

Skulderled3.2. l

Rörelseomfáng
Flexion högst

20%450
10%450-900
5%90-120
0%120— 40l

vidabduktionrotation ochellerTillägg för upphävd
10%45flexionsförrnága
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Instabil humeroscapularled 12%
Recidiverande luxationer i humeroscapularled 6%
Resttillstând i acromioclavicularled 3%

3.2.2 Armbágsled

Fixerad i 0 23%
30 20%
60 15%
90 12%

120 28%
140 37%

Rörelseomfång 0-30 19%
-öm 12%
-900 6%

-120 2%
-150 0%

30-60 13%
-90 9%

-120 4%
-150 2%

60-90 10%
-120 6%
-150 3%

90-120 10%
-150 7%

50120- 1 26%

Underarmsrotation
Fixerad i optimalt läge 10-20 pronation 10%

maximal supination 22%
maximal pronation 18%

Rotation sammanlagt
30 innefattande det optimala läget 8%
60 innefattande det optimala läget 5%
120 2%

Instabil armbágsled 10%
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Handled3.2.3

%7underarmsrotationdorsalflexion med normal0-20iFixerad
%ll45 volarflcxion
%32volarflexionmaximal
%15dorsalflexionmaximal
%2radialflexionelleri ytterlägen ulnar-fixationförTillägg av

optimalt läge60 innefattandeRörelseomfäng
%310 dorsalflexion

Fingrar3.2.4

Tumme
Fixation av

%4ställningCMC-led igod
ab-i ytterlägeställning t.ex.i dålig av

%15adductioneller
%l0-15ställningi godMCP-led
%lOställningfunktionsinskränkandei starkt
%20-20ställningi godIP-led
%7ställningfunktionsinskränkandei starkt
%6ställningi godIP-ledMCP- och

fingerAmiat
DIP-ledPIP-ledMCP-lediFixation

0-30 %% 110-50 2%10-30 2Pckfinger
10-40 %O%20-50 2%10-40 2Lângfinger

%10-40% 020-50 220-50 %2Ringfinger
%10-40 O%30-60% 220-50 2Lillfinger

glidandeefterinvaliditettvå lederliksom ii andra lägenFixation enger
denfingretamputationmotsvarandeinvaliditettillskala genomavupp

leden.proximala stela
vidinvaliditetläge,fingerisamtliga lederi oavsettStelhet somett ger,

fingret.amputation av

Rörelseinskxänlcning i fingrar
amputationföröverstiga denfingrar kanenskildaInvaliditet för av

ñngret.
sträckdefekt.besvärandeknytdiastassåvältillHänsyn tas som
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Knytdiastas
2 3 4 5cmcm cm cm

Antal fingrar
l %l %2 4 % 5%
2 %2 3 % 6 % 7%
3 4 % %6 8 % 10%
4 6 % 7 % %10 13%

Funktionsinskränkande sträckdefekt kan medföra höjningen av ovan-
stående med till 2 enheter. Ringa strackdefekt räknas inteupp som
invaliditet.

Instabilitet
Tummens MCP-led

Starkt funktionsinskrärtkande i radial riktning 4%

Rotations- eller vinkelfelställning
Vid kraftig felställning invaliditet vid amputationsom

Köldkänslighet
Funktionsinskränkande den påutöver grund skadan förväntadeav

liten 1%
stor 4%

Kraftnedsättning

Besvärande kraftnedsättning den på grundutöver skadanav
förväntade förlust halva kraften jämfört medav
andra handen 4%

3 Nervfunktionsförluster

Plexus- och kombinationsskador
Total plexuslesion 51%
Förlust medianus, ulnaris, radialis musculocutaneusoch 46%av
Hög medianus hög ulnaris+ 36%
Hög medianus hög ulnaris med bibehållen+ skyddssensibilitet 32%
Låg medianus låg ulnaris+ 29%
Låg medianus låg ulnaris med bibehållen+ skyddssensibilitet 27%
Bilateral förlust all nervfunktion 77%av

N medianuservus
Hög skada skyddssensibilitet 23%utan

med skyddssensibilitet 20%
Funktionsbortfall enbart i handen
oppositionsförmåga och skyddssensibilitet saknas 17%
oppositionsförmåga saknas skyddssensibilitet finns 14%men
oppositionsförmâga finns skyddssensibilitet saknas 14%men
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11%skyddssensibilitet finnsoppositionsförmága och
4%oppositionsförmågaenbartbortfall av

ulnarisNervus
16%skyddssensibilitetskadaHög utan
15%skyddssensibilitetmed

i handenenbartFunktionsbortfall
11%skyddssensibilitetutan
10%skyddssensibilitetmed
3%kloställningkontraktTillägg för

radialisNervus
17%funktionsbortfallTotalt
15%tricepsfunktionbibehållenmedFunktionsbortfall
12%i handledendorsalflcxionBibehállen

1%sensiblaienbartFunktionsbortfall grenen

3%funktionsbortfalltotaltthoracalis longus,Nervus

5%funktionsbortfalltotaltmusculocutaneus,Nervus

7%funktionsbortfallaccessorius, totaltNervus

7%funktionsbortfalltotaltaxillaris,Nervus

procentuellkumulativanvändskombinationsskadorVid
sammanvägning.

fingrariSensibilitetsförlust

Skyddssensibilitet
medutan

%5%8DubbelsidigTumme
%1%3sidanRadiala
%2%5sidanUlnara

%3%4DubbelsidigPekñnger
%2%3sidanRadiala
%0%0sidanUlnara

%l%2DubbelsidigLângfmger
%0%lsidanRadiala
%0%0sidanUlnara

%% llDubbelsidigRingñnger
%0%OEnsidig
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Lillñnger Dubbelsidig % %2 1
Radiala sidan % %1 0
Ulnara sidan % %2 1

Vid total amputationnervskada eller finger ökar invaliditeten vid nervskada
övrigapå ñngrar, dock sensibilitetsförlusttotal pekñnger. Påöver

amputationsstumpar sensibilitetsbortfall ingen invaliditet utövertoppenger
amputationen. Ovanstående invaliditeter köldkänslighet.innefattar ökad Om
sensibilitetsnedsättningen motiverar invaliditetnågon högre kan ökad
köldkänslighet motivera tillägg.

3.4 Skador dominant och handarm

Dominant dominant
11 samma

11-20 avdrag %1
21-30 %2

%31-40 3
%41-50 4
%51-60 5

6 %60

extremiteterna4 Skador nedrepå

Amputation4. 1

Unilateral
43%Hemipelvectorni

Exartikulation 38%höftled
33%dålig protesfunktionLårben -

protesfunktion 23%god-
19%Exartikulation knäled
19%Underben dålig protesfunktion-
12%protesfunktiongod-
9%Fot
6%Framfot Lisfranc
3%Stortå

Bilateral
65%Exartikulation höftled
23%Underben god protesfunktion-
12%Framfot Lisfranc



1995:33SOU494 Bilaga 1.2

Ledskador4.2

Höftled
12%Fixerad i lägegott

15, rotation ochsiffran fixation i flexionavser
5abadduktion

30%iFixerad lägeannat
dvs.fixation i funktionellt lägesiffran sämstaavser

60flexion
30 frånRörlighet enbart

10%sträckställning
7%60.,
5%90..

ledplastikTillstånd efter
40%dålig funktion-
10%funktiongod-

ledresektionTillstånd efter
40%funktiondålig-
20%funktiongod-

Knäled
14%Fixerad i lägegott

15fixation i flexionSiffran avser
21%Fixerad i flexion

funktionellt läge dvs.fixation iSiffran sämstaavser
45flexion

4%80-100 sträckställningFlexion från
12%25Sträckdefekt

ledplastikefterTillstånd
35%funktiondålig-
14%funktiongod-
17%instabilitetSymtomgivande

Fotled
6%iTalocruralled fixerad lägegott

10fixation flexionSiffran iavser
5%Fixerade subtalara leder
7%fixationPantalarisk
7%Instabilitet
2%rigidusHallux
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4.3 Nervfunktionsförluster

Unilateral
Plexuslesion med förlust all nervfunktionav
Nervus ischiadicus, total funktionsförlust
Nervus fcmoralis, total funktionsförlust
Nervus total funktionsförlustperoneus,
Nervus obturatorius, total funktionsförlust

Bi laterala
Förlust nervfunktionall 62%av
Nervus 12%peroneus

4.4 Andra skadeföljder

Ortoskrävande benförkortning

Stomier5 m.m.

Tracheostomi, efter skada på luftvägarxiapermanent
dålig funktion 1.10se-
god funktion-

Urcterostomi
dålig funktion §-
god funktion-

KAD
dålig funktion jfr 1.9-

funktiongod-
Ilestomi

dålig funktion-
god funktion-

Colostomi
dålig funktion jfr 1.9-
god funktion-
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Organförluster6

%45Tunga
40 %Struphuvud

%25Lunga
5 %Mjälte, före puberteten

%5Njure
%5Testikel

endokrinaskadajämför graderingorganplantationefterStatus systemav-
1.10.

1.3.ordlista bilagaMedicinsk se
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Medicinsk ordlista

A
elevationmedellinje; jämförabduktion rörelse utåt från kroppens

närinställningbortfall förmåga tillackomodationspares ögatsav
afaki avsaknad ögonlinsav

hjärnskadaafasi talförmâga pâ grundförlust t.ex. storavav
afoni röstförlust

oförmåga känna igenagnosi att
akalkuli oförmåga räknaatt

skulder-nyckelbenet ochakromioklavikularleden skulderleden, leden mellan
bladet

musikamusi oförmåga uppfattaatt
anestesi känsellöshet

känsellöshetanestesia dolorosa smärtsam
smärtstillande medelanalgeticum pl-a

analgetisk smärtstillande
tvángshandlingtvángstanke elleranankasm

i ledankylos stelhet sammanväxt
muskelkraftbibehållenmeningsfulla rörelserapraxi oförmåga utföra trotsatt

inför förupplevd kraftlöshetastenisk egentligen kraftlös; ofta storasvag,
sig självkrav på

koordinationsrubbningataxi

B
uppåtböjning stortånfenomen retning medförBabinskis fotsulan avav

på motorisk hjärncentras nervbanatecken skada
bitemporal hemianopsi blindhet inom synfálten pâ båda ögonenyttre

C
ochmellanhandsbencarpometacarpalled, CMC led mellan basen ettettav

handlovsbeneller flera
tillhörande lillhjärnacerebellära

sjukliga förändringartill skador ellercerebroläsionell eller hörsom avser
Även aldrigneurosteori skadaenligt visshjämskada.i hjärnan, när

åtminstone bevisats.ellerförelegat
från halsryggradencervikalsyndrom serie besvären av

vanligen känselnervhudgrenencutana av engrenen

D
decubitalsår trycksår liggsåräldre

förständsgåvornanedsättningdemens sinnesslöhet, stark av
depressiv nedstämd

sjukdom i hypofysensockersjuka,diabetes insipidus s.k. falsk
sockerornsättningensockersjuka, rubbning idiabetes mellitus
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diencephalon mellanhjärnan
interfalangealled, dip fingrarna tårnadistal ytterled på och

volarflexionryggsidadorsalflexion handböjning handens motsats
talsvårighetdysartri

dysestesi ändrad eller störd känslighet
sväljadysfagi svårighet att

funktiondysfunktion störd

E
uppåt;framåthöjning, upplyftning vanligen föraelevation att armen -

abduktionjämför
inifrån kommandeendogen

morfinliknandc produceratochendorfin smärtstillande endogent ämneämne
självorganismenav

ledhålaigenomoperationssnittet gårexartikulation ledamputation, dvs. en
sig språkligtexpressiv afasi oförmåga uttryckaatt

flexionutsträckningextension motsats

F
förlamning ansiktets muskulaturfacialispares av

medicinfarmaka läkemedel,
i ñngerledfingerledsankylos stelhet

extensionböjningflexion flektion motsats
situations-förnuftsstyrdtvångsföreställning med ångestkomponent,fobi

ångest
handlovenvanligen precis ovanförradii strålbenetfractura brott

G
ryggradengibbus puckel på

kvinnligmanlig ellergonad könskörtel

H
bäckenetoch halvahemipelvectomi amputation benav

endastbådahåll påhemianopsi halvblindhet åt ögonen,homonym samma
bådasynfält fungerar ögonenhöger vänsterresp.

håll på bådakvartsblindhet ögonen,kvadrantanopsihomonym samma
på bådahalva fungerareller nedresynfältshöger vänster övreresp.

ögonen
smärtkänslahyperalgesi stegrad

hypofysatrofi hypofysförtvining
tillhörande hypofysenhypofysära

I
förstå språkellerafasi oförmåga uppfattaimpressiv att
viss rörelsedarrning vid startandeintentionstremor av

klistriglångradigt häftande uttryckssätt,ixoidi tröghet,
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K
kausalgia nervskadamajor större brännande eftersmärta

kroppssjukdom ellerkonversionshysteri psykiska konflikter imiterande
kroppsskada

L
labyrintbortfall bortfall innerörats funktionav

funktionledplastik operation återställa ledsatt en
ledresektion avlägsnande ledav
ligamentskada ledbandsskada

tillfälligt ledar varandraluxation urledvridning, så ledytorna motatt

M
ñngretsmellanhandsbenen ochmetakarpofalangealled, leden mellanmcp

ledande rörbenförsta
sensorisktill rörelsermotorisk hör motsatssom

talaafasi talstörning, oförmågamotorisk expressiveller att
revbenshöjareförlamning sâgmuskelnmusculus serratus avpares

pupillutvidgningmydriasis

N
neuralgier anfallsvisa nervsmärtor

halsmuskleraccessorius till skulder- ochnervnervus
muskler och huden påaxillaris till skulder överarmennervnervus

utsidalateralis kanseDhudnerv pâ lâretsfemoriscutaneusnervus
till lårets muskler och hudfemoralis nervnervus

ioch hudeni ljumskregionen till bukmusklerilioinguinalis nervnervus
underlivet

höftnervenischiadicus ischiasnervennervus
flesta till delartill underarmens böjmusklermedianus samt avnervnervus

huden
till delar hudentill sträckmusklerradialis underarmens samt avnervnervus

till fotens utsidasuralis känseDhudnervnervus
ansiktethud imuskler ochtrigeminus hjärnnerven, tillfemte gårnervus

handochunderarmulnaris kémse1—samtmuskel—nerv tillnervus

O
tillslutningocclusion

P
handflatalyftningpalmarabduktion fråntummenav

kroppennedre delenparaplegi dubbelsidig förlamning vanligen avav
känselförnimmelserparestesier falska

parosmi falsk luktförnimmelse
tillståndposttrombotiskt tillstånd efter blodpropp

rörelserregistrera kroppensrörelsesinnet,proprioceptiva tillhörande att egna
ställningar hjälpoch ögatsutan
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pro-supination förkortning pronation och supination. Vridningsrörelserav
i handleden

proximal-interfalangealled, pip fingrarmellanled på och tår

R
radiala riktad mot tummen
radialabduktion utåt-rörelse tumsidanav
radialdeviation snedstallning tumsidan
rhizopathi ofta cervikal från halsryggennervsmärta
rotation vridning

S
scaphoideumfraktur bátbensbrott i handloven äldre navicularfraktur
sedativa lugnande medel
sensibilitetsfiirlust känselförlust
sensibilitetsstörningar känselstörningar
sensorisk hör till känsel motsats motorisksom
sensoriska handikapp handikapp rörande känsel
sensorisk eller impressiv afasi talstörning, första detoförmåga tal ävenatt

egna
sfinkterpares förlamning urinblâsans slutarmuskeloch ändtarmensav

sñnktrar
skyddssensibilitet skyddskänsel

T
tetraplegi förlamning såväl benav armar som

U
ulnara riktad lillfingret; till lillñngersidanhörmot som
ulnardeviation snedställning i åt lillñngersidanhandleden

V
viljansvegetativa tillhörande vegetativa utanföreller nervsystemetautonoma

blodcirkulation, andning, tarrnrörelserkontroll, dvs. styrelement för osv.
volarflektion handböjning handflatan; dorsalflektionmotsats

W
vid våldwhip-lash pisksnärt oftast lika skada halsryggenmed ettsom

såsom pisksnärtkastats en

Y
fingerY ytterfalang

mellanfalang på fingerYm ochyttcr-

Ö
ögonasymmetri olikhet i ställningögonens

sjukligödem svullnad lokalt



2Bilaga
Ersättningstabeller
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Ersättning för sveda och värk

Hjälptabell Trafikskadenämndensfastställd i 1990råd decemberav
från januari 1991.gällande den 1

angivnaNedan belopp gäller för år 1995 och 1991 års grundbeloppmotsvarar
cirkulärenligt 31991 uppräknade med 17 med hänsyn till denprocent

penningvärdeförändring hjälptabellen fastställdes.skett sedansom

personligt lidande akut sjuktid.Med sveda och värk underavses

Grundbelopp månadper

Därefter, krUnder 3 mån från Därefter under
skadedagen, kr högst 3 mån, kr

Vid sjukhusvárd
2 223Svår 4 329 3 1591.1 skada

Anm. 21Anm.

2 223159 3 1591.2 Annan skada 3
2Anm.

2. Vid vårdannan
936872 872under sjuktiden l 1

Anm. 3

skildaskadorSvår slit—, skall- eller ansiktsskada,betydande1 kross-, bränn-,Anm.
mjukdelsskadoroch liknande.frakturer medomfattandekroppsdelar,

6 månader.Längretid specialbedöms.Anm. 2 Under högst

frånberäkningi ställetsjukhusvårdinledningsvisförekommitbörjar denna3 OmAnm.
mån sjukskrivningintefrån i den helutskrivning sjukhus.Beloppenreduceras

arbets-uteslutandei avvaktanföreligger. Om sjukskrivningstidenförlängs
förlängningstideninte akutpensioneringvårdande åtgärdereller somanses

år får särskilt.sjuktid. Akut sjuktid bedömasöver tre
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Gnmdbeloppet kan höjas lO-50 % vid särskilda omständigheter. Höjningen
beräknas pâ gällande grundbelopp vid annan vård sjuktiden.under
Beträffande vanligare sådana omständigheter bör höjning ske enligt följande.

%50 Vård intensivvårdsavdelning IVA
40 % Skallsträck, gipsvagga eller 2 omfattande gips som varderast

fixerar minst 2 leder, exempelvis fot-knäledstora
30 % Halo-väst, externfixation Hoffman bäckenfraktur, tibia- ellerav

femursträck, thoracobrachial-arm-bál-gips bästa arm, käkñxa-
non

20 % Thoracobrachialgips armgips inksämsta arm, hög armbáge,
bästa arm, Bostonkorsett externfixation Hoffman lårben,av
tarmstomi, blâsstorni, djupa infektioner dagligamed omläggningar
under ornläggningstiden

%lO Hög armgips sämsta arm, helbensgips eller externñxation Hoff-
man underbenav

Mindre %10 medför ingen förhöjning. Här inkluderas underbens-än
underarmsgips, gips fingrar, knäkappa, gång med eller tvåav en
kryckkäppar, gångbockar enklare dränage galla dränagetävensamt om
sitter tid.under mycket lång

Svår smärta under behandlingstiden i hemmet medför under högst 6——
mån förhöjning %.med normalt 20 I undantagsfall kan förhöjning skeen-

till %.40 Förhöjningen lägges ovanpå övriga procentuella tilläggupp -
dock högst 50 % totalt.

För tandbehandling, sjukgymnastiksmärtsam ellersmärtsam smärtsamannan
behandling sker under tid då sjukskrivning inte föreligger och sålundasom
inte omfattas ersättning enligt ersättning 176beräknas med kronorav ovan,

behandlingstillfalle.per
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Ersättning för lyte och men

Hjälptabeller fastställda Trañkskadenämndens iråd december 1990av
1991.’gällande från den 1 januari

Nedan angivna belopp gäller för år 1995 och 1991 års grundbeloppmotsvarar
enligt cirkulär 31991 uppräknade med 17 med hänsyn till denprocent
penningvärdeforändring skett sedan hjälptabellerna fastställdes. I tabellensom
med rubriken Vissa andra skadetyper S.k. maximalfalloch anges av-
rundade belopp.

Med lyte och personligt lidande invaliditetstidoch obehag undermen avses
inte olägenheter i övrigt; 5 kap. 1 § l stycket 3 skadeståndslagen.men se p.

barn %För 15 år och påslag med 10 på deär görs ersätt-ettsom yngre
ningsbelopp gäller för 25-åring.som en

skadorzOrtopediska

Benförkonning, felställning, rörelseinskränkning m.m.

Invaliditetsgrad Högst 25 år 70 år50 årca ca

%10 18 720 040 8 19014
%15 26 910 890 10 53019
%20 37 440 21028 080 15
%25 800 18 72046 35 100
%35 65 32 760520 49 140
%50 100 620 76 050 50 310
%60 340 90 090 59 670119
%65 139 230 104 130 70 200
%100 252 720 189 540 127 530

Tillägg för ärrocheller följder. Svårare förut-Anm. andrautseendemässiga värkgörs
vid invaliditetsgraderingen.beaktadsättsvara

Inom försäkringsbranschenhar detaljerade hjälptabeller hurutarbetats övermera
ersättningenvarierar beroendepå den skadelidandesålder. Tabellema, användssom av
Trañkskadenämnden,har tagitsin bilaga2.2.l-2.2.4.som

1 detaljeradehjälptabellenfinns i bilagaDen 2.2.1.mera
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finget3ellerAmputation ben,av arm

70 år50 årInvalidi- årHögst 25Amputation caca
gradtetsav

9303363 18025% 84 240underben
58 50086 58083040% 115lårben

underarm 77 22083011560% 153 270
éverarmh’ 940910 9514370% 191 880

7 020040146% 17 550lillñngerring—eller
10 5308901910% 26 910pekñngerlång- eller

2302240 95025% 99054tumme
37071105 30053% 570141fingrarallahandens

ersättning förinntefattarprotesfunktion ochförutsätter godBeloppenAnm.
utseende-särskilt framträdandeförTilläggamputationsdefekter. görs

mässiga följder.

bicepsfunktionbibehållentredjedelar underarmenTvåa av
hälftenb Mer överarmenän av

nervsystemetpå centralaSkallskador skador

70 år50 årårHögst 25lnvaliditetsgrad caca

8 19014 040720% 1810
10 5308901926 910%15
15 2100802837 440%20
18 72035 10046 800%25

2502954 990% 73 71035
52 65028098132 210%50

88074139 230030% 18665
119 340470223298 350%100

liknandeochrörelseinskränkningarersättning förinkluderarBeloppenAnm.
handikapp

beträffande1993 skalldecemberråd 33 denTrafikskadenämndensbeslutEnligt av
nedanprocentenheter2fallet medi enskildatillägg detamputationsskadorgörasett ca

bilaga2.2.2.finns ihjälptabellendetaljeradeDenangivnabelopp. mera

bilaga2.2.3.‘ finns ihjälptabellendetaljeradeDen mera
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Ögonskad0r5

Invaliditetsgrad Högst 25 âr 50 år 70 årca ca

Blindhet på 20 % 65 520 49 140 25 740
20 %öga protes 76ett 050 57 330 30 420

ÄvenAnm. Tillägg för utseendemässigagörs följder. andraögonskador blindhetän
bör bedömas utgångspunktmed i dennatabell.

Vissa andra skadetyper

Förlust luktsinnet 48 000av
Förlust lukt- och smaksinnet 61 000av
Fullständig dövhet på öra 53 000ett
Fullständig dövhet på båda öronen 226 000
Förlust njure 61 000av
Förlust mjälte 32 000av
Förlust frisk tand 2 800av

Anm. Beloppen nonnalfall. Finnsocksåandraskadeföljderkanjämkning ske.avser

Anm. 2 För äldre jämkning nedåtoch för bam höjningpersoner

Anm. Vid dövhettillägg för balansrubbningaröronsus, liknande.och Vid förlust av
njure eller mjälte inkluderar beloppen operationsärr.normalt För särskilt
framträdande kandockärr tillägg.göras

ÄvenAnm. 4. Vid tandskadorförutsättsgod tandstatus. förlust del tand kanav av
ersättas.

S.k. maximalfall

såsom svåra förlamningsfall, allvarliga hjärnskador, fullständig blindhet och
andra svåra skadefall

Vid skador bedöms allvarligare sådana skador hjälptabellernadäränsom vara
i fråga ersättning vid hundraprocentig invaliditet tillämpas rekommenderarom
nämnden ersättning för sveda och värk lyte och i enlighet med vadsamt men

nedan. Samtliga beloppsägs ersättning till 25-årig Försom avser en person.
barn år15 ochär rekommenderas påslag %med 10 på detsom ettyngre
ersättningsbelopp gäller för 25-åring.som en

5Den detaljeradehjälptabellenfinns i bilaga2.2.4.mera
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skadorOrtopediska

000255100 %Hjälptabellbelopp
000365hjälptabcllbeloppetNivå l över
000435hjälptabellbeloppetNivå 2 över

Skallskada

300 000%100Hjälptabellbelopp
000390hjälptabellbeloppetNivå 1 över
000445hjälptabellbeloppetNivå 2 över

000490maximalfallMindre

000545maximalfallmindreNivå 1 över
595 000maximalfallmindreNivå 2 över

000650maximalfallStörre

ochförersättning lyteenbartinvaliditet%vid 100Hjälptabellbeloppen avser
värk.sveda ochersättning förinkluderarövriga beloppmedan allamen,
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Ortopediska skador

Hjälptabell för bestämmande ersättning för lyte kkrochav men
% cirkulärInkl. 17 på 31991 950101per

benförkorming, felställning, %rörelseinskränkning invaliditet im.m. -

Ålder 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 65% 75% 100%

25 18,7 26,9 37,4 46,8 56,2 65,5 77,2 100,6 119,3 139,2 172,3 255,0
26 18,5 26,6 37,0 46,3 55,6 99,6 118,1 137,864,8 76,4 170,6 252,4
27 18,3 45,9 98,6 168,826,3 36,7 55,1 64,2 75,7 117,0 136,4 249,8
28 18,1 26,1 36,3 45,4 54,5 63,5 74,9 97,7 115,8 135,0 167,1 247,2
29 17,9 25,8 35,9 44,9 53,9 62,9 96,7 114,6 133,6 165,3 244,674,1

242,030 17,8 25,5 35,5 44,5 53,4 62,2 73,4 95,7 113,5 132,2 163,6
130,8 161,8 239,431 17,6 25,2 35,2 44,0 52,8 61,6 72,6 94,7 112,3
129,4 160,1 236,832 17,4 24,9 34,8 43,5 52,3 60,9 71,9 93,7 111,1

158,333 43,1 92,8 110,0 128,0 234,217,2 24,7 34,4 51,7 60,3 71,1
34 42,6 91,8 108,8 126,6 156,6 231,617,0 24,4 34,1 51,1 59,6 70,3

35 16,8 69,6 90,8 107,6 125,2 154,8 229,024,1 33,7 42,1 50,6 58,9
36 16,6 23,8 50,0 58,3 68,8 89,8 106,5 123,8 153,1 226.433,3 41,7

223,837 16,4 23,5 32,9 49,4 68,0 88,8 105,3 122,4 151,341,2 57,6
120,9 149,638 16,3 23,3 32,6 40,7 48,9 57,0 67,3 87,9 104,1 221,2
119,5 147,8 218,639 16,1 23,0 32,2 40,2 48,3 56,3 66,5 86,9 102,9

40 85,9 101,8 118,1 146,1 216,015,9 22,7 31,8 39,8 47,7 55,7 65,7
100,6 116,7 144,3 213,441 15,7 22,4 31,4 39,3 47,2 55,0 65,0 84,9

142,6 210,842 22,1 31,1 38,8 46,6 64,2 83,9 99,4 115,315,5 54,3
43 83,0 98,3 113,9 140,8 208,215,3 21,9 30,7 38,4 46,0 53,7 63,4

139,1 205,644 21,6 30,3 37,9 53,0 62,7 82,0 97,1 112,515,1 45,5

95,9 137,3 203,045 14,9 21,3 30,0 37,4 44,9 52,4 61,9 81,0 111,1
94,8 109,7 135,6 200,446 14,8 21,0 29,6 37,0 44,4 61,2 80,051,7

108,3 133,8 197,847 14,6 20,7 29,2 36,5 43,8 60,4 79,0 93,651,1
106,9 132,1 195,248 14,4 20,5 28,8 36,0 43,2 50,4 59,6 78,1 92,4
105,5 130,3 192,649 14,2 20,2 28,5 35,6 42,7 49,8 58,9 77,1 91,3

128,6 190,050 14,0 19,9 28,1 35,1 42,1 58,1 76,1 90,1 104,149,1
187,034,3 41,3 48,3 74,8 88,6 102,4 126,551 13,7 19,4 27,5 57,1

100,7 124,5 184,052 19,0 26,8 33,5 40,5 56,1 73,5 87,113,4 47,5
99,0 122,4 181,018,5 39,6 55,2 72,2 85,553 13,1 26,2 32,6 46,7
97,3 120,3 178,054 18,0 31,8 38,8 45,8 54,2 70,9 84,012,8 25,5

118,3 175,069,6 82,5 95,655 12,6 17,5 24,9 31,0 38,0 45,0 53,2
93,9 116,2 172,056 30,2 37,2 52,2 68,4 81,012,3 17,1 24,2 44,2

79,5 92,2 114,1 169,051,3 67,157 12,0 16,6 23,6 29,4 36,4 43,4
166,077,9 90,5 112,165,858 11,7 16,1 22,9 28,5 35,5 42,6 50,3

88,8 110,0 163,059 41,8 49,3 64,5 76,411,4 15,7 22,3 27,7 34,7

108,0 160,074,9 87,260 15,2 26,9 33,9 41,0 48,3 63,211,1 21,7
85,5 105,9 157,061,9 73,461 10,8 14,7 21,0 26,1 33,1 40,1 47,4

154,083,8 103,860,6 71,962 10,5 14,3 20,4 25,3 32,3 39,3 46,4
151,082,1 101,859,3 70,363 10,2 13,8 19,7 24,4 31,4 38,5 45,4
148,068,8 80,4 99,758,064 9,9 13,3 19,1 23,6 30,6 37,7 44,4
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Ålder 60 65 % 75 100 %40 50 % % %10 15 20 % 25 % 30 % 35 % %% %

78,7 97,6 145,036,9 43,5 56,7 67,312,8 18,4 22,8 29,865 9,7
95,6 142,065,8 77,017,8 22,0 29,0 36,1 42,5 55,566 9,4 12,4
93,5 139,054,2 64,3 75,311,9 21,2 28,2 35,2 41,567 9,1 17,1

73,6 91,4 136,052,9 62,720,3 27,3 34,4 40,568 8,8 11,4 16,5
71,9 89,4 133,039,6 51,6 61,215,8 19,5 26,5 33,669 8,5 11,0

130,070,2 87,338,8 50,3 59,718,7 25,7 32,870 8,2 10,5 15,2
97,552,7 65,537,7 44,819,3 24,6 29,07,9 11,4 14,075 6,2

47,2 70,232,3 37,920,9 27,18,2 10,1 13,9 17,780 4,5 5,7
33,0 49,119,0 22,6 26,514,67,1 9,7 12,485 3,3 4,0 5,7

18,0 22,4 33,315,48,4 9,9 12,94,8 6,690 2,3 2,8 4,0
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Amputation

Hjälptabell för bestämmande ersättning för lyte och kkrav men
%Inkl. 17 på cirkulär 31991 950101per

amputation ben, eller fingerav arm

LångRingeller eller Hundens
ÖverarmUnderben Lårben Underarm lillfinger pekfinger Tumme allafingrar

Alder
25% 40% 60% 70% 6% 10% 25% 53%

25 84,2 115,8 153,3 191,9 17,6 26,9 55,0 141,6
26 83,4 114,6 151,8 190,0 17,5 26,6 54,4 140,1
27 82,5 113,5 150,3 188,1 17,3 26,3 53,9 138,7
28 81,7 112,3 148,8 186,1 17,2 26,1 53,3 137,2
29 80,8 111,1 147,3 184,2 17,0 25,8 52,8 135,8

30 80,0 110,0 145,8 182,3 16,9 25,5 52,2 134,3
31 79,2 108,8 144,3 180,4 16,7 25,2 51,6 132,9
32 78,3 107,6 142,8 178,5 16,6 24,9 51,1 131,4
33 77,5 106,5 141,3 176,5 16,4 24,7 50,5 130,0
34 76,6 105,3 139,8 174,6 16,3 24,4 50,0 128,5

35 75,8 104,1 138,3 172,7 16,2 24,1 49,4 127,1
36 75,0 103,0 136,8 170,8 23,816,0 48,8 125,6
37 74,1 101,8 135,3 168,9 15,9 23,5 48,3 124,2
38 73,3 100,6 133,8 166,9 15,7 23,3 47,7 122,7
39 72,4 99,4 132,3 165,0 15,6 23,0 47,2 121,3

40 71,6 98,3 130,8 163,1 15,4 22,7 46,6 119,8
41 70,8 97,1 129,3 161,2 15,3 22,4 46,0 118,4
42 69,9 95,9 127,8 159,3 15,2 22,1 45,5 116,9
43 69,1 94,8 126,3 157,3 15,0 21,9 44,9 115,5
44 68,2 93,6 124,8 155,4 14,9 21,6 44,4 114,0

45 67,4 92,4 123,3 153,5 14,7 21,3 43,8 112,6
46 66,6 91,3 121,8 151,6 14,6 21,0 43,2 111,1
47 65,7 90,1 120,3 20,7149,7 14,4 42,7 109,7
48 64,9 88,9 118,8 147,7 14,3 20,5 42,1 108,2
49 64,0 87,8 117,3 145,8 20,2 106,814,1 41,6

50 63,2 86,6 115,8 143,9 14,0 19,9 41,0 105,3
51 61,7 85,2 113,9 13,7 19,4141,5 40,1 103,6
52 60,3 83,8 111,9 139,1 13,3 19,0 39,1 101,9
53 58,8 82,4 110,0 136,7 13,0 18,5 38,2 100,2
54 57,3 81,0 108,1 134,3 12,6 18,0 37,2 98,5

55 55,9 79,6 106,2 131,9 12,3 17,5 36,3 96,8
56 54,4 78,2 104,2 129,5 11,9 35,417,1 95,1
57 52,9 76,8 102,3 127,1 11,6 16,6 34,4 93,4
58 51,5 75,4 100,4 124,7 11,2 16,1 33,5 91,7
59 50,0 74,0 98,4 122,3 10,9 15,7 32,5 90,0



1995:33SOU512 2.2.2Bilaga

HundensLång ellerRingeller
Överarm alla fingrarTummeLårben lillfinger pekfingerUnderarmUnderben

Alder
53%25%10%40% 60% 70% 6%25%

88,431,610,5 15,296,5 119,960 48,6 72,5
86,730,714,794,6 117,5 10,261 47,1 71,1
85,029,79,8 14,369,7 92,6 115,162 45,6
83,313,8 28,89,590,744,2 68,3 112,763
81,627,813,388,8 110,3 9,166,964 42,7

79,912,8 26,98,886,9 107,941,2 65,565
78,226,012,4105,5 8,464,1 84,966 39,8
76,511,9 25,08,1103,162,7 83,067 38,3
74,824,111,481,1 100,7 7,736,8 61,368
73,123,111,098,3 7,459,9 79,169 35,4

71,410,5 22,27,077,2 95,958,570 33,9
53,67,9 16,75,371,943,9 57,925,475
38,65,9 12,03,951,831,6 41,718,380
27,08,44,12,929,2 36,312,8 22,185
18,42,9 5,72,219,9 24,78,7 15,090
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Skallskador

Hjälptabell för bestämmande ersättning för lyte och kkrav men
%Inkl. 17 på cirkulär 31991 950101per

skador på centrala invaliditet i %nervsystemet -

Ålder 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 65% 75% 100%

25 18,7 26,9 37,4 46,8 60,3 73,7 93,2 132,2 168,1 186,0 218,6 300,0
26 18,5 26,6 37,0 46,3 59,7 73,0 92,3 130,8 166,4 184,1 216,4 297,0
27 18,3 26,3 36,7 45,9 59,1 72,2 91,3 129,5 164,7 182,3 214,2 293,9
28 18,1 26,1 36,3 45,4 58,5 90,4 128,1 180,471,5 163, 212,0 290,9
29 17,9 25,8 35,9 44,9 57,9 70,7 89,4 126,8 161,3 178,5 209,8 287,8

30 17,8 25,5 35,5 44,5 57,2 70,0 88,5 159,6125,4 176,6 207,6 284,8
31 17,6 25,2 35,2 44,0 56,6 69,2 87,5 124,1 157,9 174,8 205,4 281,8
32 24,9 34,8 43,517,4 56,0 68,5 86,6 122,7 156,2 172,9 203,1 278,7
33 17,2 24,7 34,4 43,1 55,4 200,967,7 85,6 121,4 154,5 171,0 275,7
34 17,0 24,4 34,1 42,6 54,8 152,8 169,2 198,767,0 84,7 120,0 272,6

35 33,7 196,5 269,616,8 24,1 42,1 54,2 66,2 83,7 118,6 151,1 167,3
36 23,8 33,3 41,7 53,6 65,5 82,8 117,3 149,4 165,4 194,3 266,616,6
37 16,4 23,5 32,9 41,2 53,0 64,7 81,8 115,9 147,7 163,5 192,1 263,5
38 32,6 40,716,3 23,3 52,3 64,0 80,9 114,6 146,1 161,7 189,9 260,5
39 23,0 40,216,1 32,2 51,7 63,2 79,9 113.2 144,4 159,8 187,7 257,4

40 15,9 22,7 31,8 39,8 51,1 62,5 79,0 111,9 142,7 157,9 185,5 254,4
41 31,4 39,3 50,5 156,0 183.315,7 22,4 61,7 78,0 110,5 141,0 251,4
42 15.5 22,1 31,1 38,8 49,9 61,0 109,1 139,3 181,1 248,377,1 154,2
43 15,3 21,9 30,7 38,4 49,3 178,960,2 76,1 107,8 137,6 152,3 245,3
44 30,3 37,9 48,715,1 21,6 59,5 75,2 106.4 135,9 150,4 176,6 242,2

45 14,9 21,3 30,0 37,4 48,1 58,7 148,6 239,274,2 105.1 134,2 174.4
46 14,8 21,0 29,6 37,0 47,4 58,0 73,3 103,7 132,5 146,7 172,2 236,2
47 29,214,6 20,7 36,5 46,8 57,2 72,3 102,4 130,8 144,8 170,0 233,1
48 20.5 28,8 129.1 142.9 167.8 230,114,4 36,0 46,2 56,5 71,4 101.0
49 14,2 20,2 28,5 35,6 45,6 99,7 127,4 141,1 165,6 227,055,7 70,4

50 19,9 28,1 35,1 45,0 55,0 69,5 98,3 125,7 139,2 163,4 224,014.0
51 34,3 122,8 136,0 159,6 218,813,7 19,4 27,5 44,0 53,7 67,9 96,0
52 13,4 19,0 26,8 33,5 42,9 52,4 66,3 93,7 119,9 132,8 155,8 213,6
53 13,1 18,5 26,2 32,6 41,8 117,0 129,6 152,1 208,451,1 64,6 91,5
54 12.8 18,0 25,5 31,8 40,8 49,9 89,2 114,1 126,3 148,3 203,263,0

55 12,6 17,5 24,9 31,0 39,7 48,6 86,9 111,2 123,1 144,5 198,061,4
56 12,3 17,1 24,2 30,2 38,7 47,3 59,8 108,2 119,9 140,7 192,884,6
57 12,0 16,6 23,6 29,4 37,6 46,0 58,2 82,3 105,3 116,7 136,9 187,6
58 22,9 28,5 36,6 80,1 102,4 113,5 133,2 182,411,7 16,1 44,7 56,5
59 22,3 35,5 54,9 77,8 99,5 110,3 129,4 177,211,4 15,7 27,7 43,4

60 172,015,2 26,9 34,5 53,3 75,5 96,6 107,1 125,611,1 21,7 42,2
61 103,8 121,8 166,810,8 14,7 21,0 26,1 33,4 40,9 51,7 73,2 93,7
62 90,8 100,6 118,0 161,610,5 14,3 20,4 25,3 32,4 39,6 50,1 70,9
63 68,7 87,9 97,4 114,3 156,410,2 13,8 19,7 24,4 31,3 38,3 48,4
64 30,3 66,4 85,0 94,2 110,5 151,29,9 13,3 19,1 23,6 37,0 46,8
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Ålder 75 10065 % % %50 60 %40 %20 25 30 % 35 % %15 % % %10 %

91,0 106,7 146,082,145,2 64,122,8 29,2 35,712,8 18,465 9,7
87.8 102,9 140,879,161,828,2 34,4 43,617,8 22,012,466 9,4

99,1 135,684,559,5 76,233,2 42,021,2 27,19,1 11,9 17,167
95,4 130,481,357,3 73,331,9 40,320,3 26,18,8 11,4 16,568

78,1 91,6 125,270,438,7 55,025,0 30,615,8 19,511,069 8,5

87,8 120,074,952,7 67,529,3 37,118,7 24,015,270 8,2 10,5
90,065,944,8 56,227,8 37,718,0 22,014,07,9 11,475 6,2
64,840,5 47,432,319,7 27,113,0 15,88,2 10,15,780 4,5
45,428,4 33,222,613,9 19,09,15,7 7,1 11,185 4,03,3
30,919,3 22,615,49,5 12,97,54,0 4,8 6,22,890 2,3
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Ögonskador

Hjälptabell för bestämmande ersättning lyte ochför kkrav men
Inkl. % cirkulär17 på 31991 950101per

blindhet på invaliditet i %ögaett -

Ålder Ålder20 % 20 % 20 % 20 %
protes protes

25 65,5 76,1 50 49,1 57,3
26 64,8 75,3 51 47,9 56,0
27 64,2 74,6 52 46,8 54,6
28 63,5 73,8 53 45,6 53,3
29 62,9 73,1 54 44,4 51,9

30 62,2 72,3 55 43,3 50,6
31 61,6 71,6 56 42,1 49,2
32 60,9 70,8 57 40,9 47,9
33 60,3 70,1 58 39,7 46,5
34 59,6 69,3 59 38,6 45,2

35 58,9 68,6 60 37,4 43,8
36 58,3 67,8 61 36,2 42,5
37 6257,6 67,1 35,1 41,2
38 57,0 66,3 63 33,9 39,8
39 56,3 65,6 64 32,7 38,5

40 55,7 64,8 65 31,6 37,1
41 6655,0 64,1 30,4 35,8
42 54,3 63,3 67 29,2 34,4
43 53,7 62,6 68 28.0 33,1
44 53,0 61.8 69 26,9 31,7

45 52,4 61,1 70 25,7 30,4
46 51,7 60,3 75 19,3 22,8
47 59,651,1 80 13,9 16,4
48 50,4 58,8 85 9,7 11,5
49 49,8 58,1 90 6,6 7,8
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skadeföljderutseendemässigaErsättning för

1994råd i decemberTrañkskadenämndensHjälptabell antagen av
januari 1995.gällande från den l

FEDCBA
Frânstötan-UppenbartKlartfram- Vanprydan-Framträ- Klart van-

vanprydande deprydandeträdande dedande

1
217-276157-216109-15673-10843-7224-42Bål

2
385-540241-384121-24085-12049-8430-48Fötter över-

ann

3
583-828331-582181-330121-18085-12042-84Benunderarm

4
721-1080421-720241-420109-156 157-24060-108Händer

5
1921-27601081-1920421-1080253-420181-252120-180Ansiktehals

fältenvilketskadan belägen,på kroppen ärberoendeBestäm,l avvar
skadefallet.tillämpligt det aktuellal-5 ärsom

vilkensvårighetsgrad,till skadansdärefter, med hänsyn2 Bedöm av
inskadefallet placerasA-F kankolumnerna

utseende.skadadesdenvilken faktor3 Bedöm motsom svarar

index 100.1995indexgällande ärfaktor medMultiplicera aktuell4
respektivefaktor.sammanläggningsammanvägningskeVid multipla börAnm. ärr aven

ålderskadelidandestill denmed hänsynförhöjs eller reducerasSumman5
sjuktidens slut.vid den akuta
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skadelidandes ålderDen Andel beloppetav
enligt punkt 4

år %Under 15 135
20 är %15 125men

%20 25 âr 120men
år %25 100

Därefter reducering i princip- -
utifrân hjälptabellen för bestäm-

ersättningmande för lyte ochav
i fråga skallskadormen om

mindre inte direkt framträdande,6 Då förekommer bedömsärr som vara
skäligt.lämnas ersättning efter vad kansom anses vara

fallfrån tabellen i höjande riktning kan i mycket7 Avsteg göras extrema
inte påtagligtdvs. skadorna bara frånstötande dessutomnär är utan

allvarliga brännska-frånstötande. Som exempel kan och utbreddanämnas
dor.

utseendemässiga följderskadefall ersättningen endast bör8 I därett avser
000 till 500-tal och beloppbelopp under 10 kr avrundas uppåt närmaste

10 000 kr avrundas uppåt till 1000-ta1.närmasteöver
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engångsbeloppBeräkning av
%åren och 4% första 10för deräntefot 6,5efter aven

därefterårenför

Kapitaliseringsfaktor

kvartalsvisutbetalasårlig livräntakapitalvärdet kruttrycker 1Faktorn somav
0,985 vidmedmultipliceras värdenautbetalningssättVid andraefterskott.i

månadsvis1,003 vidvid halvårsvis i efterskott,0,995helârsvis i efterskott,
kvartalsvis i förskott.1,01 vidochvid månadsvis i förskott1,007i efterskott,

åldervid 65 ârsreduceraslivräntasvarandeEngångsbelopp mot som
ârstill 6510 000 krlivräntanexempel. Omenligt följande utgörberäknas

Livsvarig000 kr efter kolumnen5000 kr, räknardärefter 5ålder och man
vid 65 år.Upphör000 efter kolumnenoch 5

årvid 65år Upphörvid 65NedsättningLivsvarig
hälftentillAlder i

KvinnaManKvinnaManKvinnaMan

18,89618,87119,19019,13819,48419,4040
18,83318,80719,084 19,13919,44519,3621
18,76718,74019,08619,02919,318 19,4042
18,69918,67119,03018,97119,36219,2723

18,599 18,62818,97318,91119,31819,2244
18,55418,52418,91318,84919,27219,1755
18,47718,44518,85018,78419,22419,1236
18,39718,786 18,36418,71719,070 19,1757

18,279 18,31318,71818,64719,1238 19,014
18,22618,19118,64818,57418,956 19,0709

18,13618,10018,498 18,57519,01418,89610
18,04218,00518,49918,41918,95618,83311
17,94517,90618,42018,896 18,33718,76812
17,84317,80318,33818,833 18,25218,70113
17,73717,69618,25318,16318,76818,63114
17,62817,58518,16418,07118,558 18,70115
17,51317,46918,07217,97518,63118,48216
17,39517,34917,97618,558 17,87618,40317
17,27117,22417,87718,482 17,77318,32218
17,14317,09417,77317,66518,40318,23719

17,00916,95917,66617,55418,32218,14920
16,87116,81817,438 17,55418,057 18,23721

16,673 16,72717,43818,149 17,31717,96222
16,57716,52117,31717,19318,05717,86423
16,42116,36417,19217,06317,762 17,96224
16,25916,20017,06216,92817,86417,65625
16,09116,03016,92616,78817,76217,54626
15,91615,85416,78616,64317,65617,43227
15,73515,67116,64016,49317,54617,31428
15,54615,48116,48916,33617,43217,19229
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Livsvarig år årNedsättningvid 65 Upphör vid 65
Alder till hälften

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

30 17,065 17,314 16,174 16,332 15,283 15,350
31 16,934 17,192 16.006 16,169 15,078 15,147

16,798 14,866 14,93632 17,065 15,832 16,000
33 16,658 16,934 15,651 15,825 14,645 14,716

16,512 16,798 15,643 14,416 14,48934 15,464
16,658 14,178 14,25235 16,362 15,270 15,455

13,932 14,00736 16,207 16,512 15,069 15,260
13,75237 16,046 16,362 14,861 15,057 13,676

15,880 16,207 13,411 13,48838 14,645 14,847
13,21439 15,709 16,046 14,422 14,630 13,136

15,880 14,191 14,405 12,850 12,92940 15,532
15,350 15,709 13,952 12,555 12,63441 14,171

13,930 12,248 12,32742 15,162 15,532 13,705
14,969 15,350 13,680 11,931 12,01043 13,450

11,68014,769 15,162 13,185 13,421 11,60144
11,33814,564 14,969 12,912 13,153 11,26045

12,876 10,906 10,98346 14,354 14,769 12,630
12,338 12,590 10,540 10,61647 14,137 14,564

12,294 10,160 10,23448 13,914 14,354 12,037
11,988 9,766 9,83449 13,686 14,137 11,726

9,4289,35850 13,452 13,914 11,405 11,671
8,935 9,00213,213 13,686 11,074 11,34451

8,55911,006 8,49652 12,967 13,452 10,731
10,656 8,040 8,10053 12,717 13,213 10,378
10,295 7,568 7,62312,460 12,967 10,01454
9,922 7,077 7,12812,199 12,717 9,63855

11,932 12,460 9,247 9,534 6,561 6,60756
9,126 6,012 6,05357 11,661 12,199 8,836
8,697 5,46358 11,385 11,932 8,406 5,427

4,804 4,83359 11,105 11,661 7,945 8,247

4,138 4,16160 10,820 11,385 7,479 7,773
3,44210,532 11,105 6,979 7,273 3,42661
2,67210,820 6,746 2,66262 10,240 6,451

6,189 1,841 1,84663 9,945 10,532 5,893
5,599 0,956 0,9589,648 10,240 5,30264

9,348 9,94565
9,047 9,64866

67 8,744 9,348
68 8,440 9,047
69 8,136 8,744

70 7,832 8,440
7,529 8,13671

7,83272 7,227
6,926 7,52973
6,629 7,22774
6,334 6,92675
6,042 6,62976
5,755 6,33477
5,472 6,04278
5,195 5,75579

80 4,923 5,472
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Uppgifterna i bilaga 4.1 och 4.2 grundar sig på Lloyds Personalrapport
ersättningsnivån årInjury Awards in EU and EFTA Countries och avser

den1993. Beloppen har dock räknats efter den valutakurs gälldeom som
1995 bilaga härefter till jämna tusental2 januari se 4.3 och avrundats

skadelidande kvinna iSamtliga belopp sikte fall då denkronor. ärtar en
ZO-årsåldern.
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Synfdrlust på öga, amputation underben, amputation underarmett av av
och total hfirselfiirlust

Land Synförlust på Amputation Amputation Hörselförlust
öga, underben, underarm,ett av av

20 % 25 60% %

Belgien 535000 000775 642000 284 000l

Danmark 103000 233000 239000 233 000

England 208000 000 000417 417 417 000

Finland 149000 208000 287000 327000

Frankrike 143000 543000 429 000 315000

Grekland 26 000 33 000 33 000 41 000

Irland 999000 881000 705000 940 000
0001 175-

Island 24 000 84 000 000120000 144

Italien 168000 288000 288000 240 000
600 000 720 000 720 000 000720

Nederländerna 174000 392000 348000 326 000
-305000 -544000 -544000 -435000

Norge 159000 159000 159000 460 000

574Schweiz 000 287000 172000 287 000
287000 459 000- -

Sverige 179000 241 000 343 000 373 000

Tyskland 195000 292000 292000 365000
244000 390000 390000- -

Österrike 311 000 380000 311 000 345000

‘ Till de angivnabeloppenkommer beståendeersättningför bestämdinom förmen ramen
punktvärdemetoden avsnittse 4.3.3.2. BeloppenavseendeFrankrikeskall såledesrätteligen

högre vad här.änvara somanges

2 Beloppen inom fallet skadestånddet lämnasinte enbart för dannoparentes attavser
ocksåmorale för danno bi0l0gic0 4.3.4.2.se avsnittutan

3Deangivnabeloppen ersättningför stadigvarandesvedaoch värk, lyte eller annatavser men
olägenheteri övrigt. månHänsynhar tagitstill den i viss innefattarsamt att postensenare

ersättningocksåför kostnader.
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synförlusttetraplegi och totalSvår paraplegi,hjärnskada,

Total synför-TetraplegiHjärnskada ParaplegiLand
lust100%

000600000 l 840000 238000 1406 lBelgien 1

392000392000000 392000392Danmark

000370000 l 012000 1012 000 l072England 1

486000 486000486 000486000Finland

787000Frankrike 000000 030429000 758 l

66 00083 00050 00050 000Grekland

350000000 22 938000 2 056 0002 056Irland

000000 24024024000024000Island

480 000000Italien: 720000 384000576
000000 3 1205 0403 2640003 840000

760000498 000000 l269000 084 11Luxemburg l

653000870000000000 870870Nederländerna
870000000305000 305000305 1l -- -
663000663000000000 460663Norge

000574000000 574000 574574Schweiz 22s2

885 000000Sverige 795670 000538000

000487461 000974000 l609000Tyskland
584000-2192000-1461000-1461000

Österrike 000524070 000794 000 1863000

förbestämdinomför beståendeersättningangivnabeloppenkommerTill de ramenmen
rätteligendärförFrankrikeskallavseende4.3.3.2. Beloppenavsnittpunktvärdemetodense

här.högre vadän angessomvara

för dannointe enbartskadestånd3 lämnasdet falletinomBeloppen attparentesavser
4.3.4.2.bi0l0gico avsnittockså seför dannomorale utan

stadigvarandelyte eller3 för och värk,ersättning svedaangivnabeloppen annatDe menavser
måninnefattari visstagitstill denhari övrigt. Hänsynolägenheter postenatt senaresamt

kostnader.ocksåförersättning
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Valutakurser

januariden 2 1995per

Valuta SEK 100 SEK iLand Per Motsv
utländsk valuta

0,2378 420,57Belgien BEF 1

DKK 1,2390 80,71Danmark 1

Finland 1,5995 62,52FIM 1

70,15Frankrike FRF l ,42551

0,0329 3 039,51Grekland GRD 1

8,51IRP 1 11,75Irland

860,590,1162Island ISK l

21 030,49Italien ITL 100 0,4755

4,3495 22,99Nederländerna NLG l

1,1145 89,73Norge NOK 1

5,7370 17,43Schweiz CHF 1

8,4011,9100GBPEngland l

4,8735 20,52DEM 1Tyskland

13,20USD 7,5775USA 1

Österrike 0,6937 144,15ATS 1
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psykologisk bedömningangående medicinsk ochPM av

följduppkommit tillpsykisk harskada trauma-av ensom

tisk händelse

pâvid PTSD-enhetenLundin1994 överläkaren Tomutarbetad den 21 juli av
sjukhuset, StockholmKarolinska

Allmänt

skadehändelse harföljdtilldrabba bl.a. denpsykisk chock kanEn av ensom
tillfogatsskull harför denlivshot hanöverhängandeför utan attutsatts ett

överlevande såvälupplevdaskadehändelser,efter livshotandekroppslig skada.
utvecklakan kommaocksåkollektivt,individuellt utgör attsomen gruppsom

psykisk chock kanEnpsykisk nedan.bestående skada setillfällig elleren
för all-närståendemedi sambandvidare uppkomma ettutsattsatt t.ex. en

bevittnatanhörige hardenha skettDetta kanvarligt våldsbrott. attgenom
ellerskadehändelsenomedelbart efterkommit till platsenhändelsen, genom
medförtharhändelsen på sättanhörige har underrättatsden ett ensomatt om

traumatisering.psykiskextra
drabbadehuvudsakligen två näm-sig härDet rör personer,om grupper

anhöriga tillöverhängande livshot ochöverlevande efterligen ett personer
vâldshandling.följdavlidit till enavsom

beståendeövergående ellerantingenpsykisk skada kanEn avavvara
sjukdomstillstånd medellerpsykisk skadabeståendeFörekomstennatur. av

år efter skade-tidigastbedömasrelation till skadehändelse kandirekt etten
sig be-inskränkerskedet,akutadvs. under dettillfället. Dessförinnan,
därmedlidandet och denpsykiskaSkanning dettilldömningen skadan avav en

funktionsnedsättningen.övergående,sammanhängande, oftast
underdödatsavlidit elleranhöriga tillgällerNär det sompersoner

noggrannhetdiagnostiskmedviktigtdettraumatiska omständigheter är att
följd denreaktionpsykiska ärsorgereaktionen och denskilja mellan avsom en

Bådastressreaktionen.posttraumatiskadvs. dentraumatiska händelsen,
ofta denanhöriga ochsamtidigt utgörhosförekommareaktionerna kan

absurd händelseelleronormalreaktionennaturligaellernormala somen
belastning.psykiskmedfört extremen
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Den plötsliga och oväntade förlusten kan ofta tillupphov långdragenge en
psykisk problematik ibland kan jämställas med psykisk sjukdom. Densom
traumatiska förlusten kan också utlösa latent psykisk sjukdom. Det kan hären

fråga invalidiserande tillstånd.vara om
Vid bedömningen har i första hand skilja mellan akutattman stressyn-

drom, anpassningsstörning och posttraumatiska stressyndromet PTSD.
Den traumatiska krisreaktionen kan i det akuta skedet hos delen personer

komma tillutvecklas akut stressyndrom. Detta beskrivit iatt ärett noggrant
den amerikanska sjukdomsklassifikationen Diagnostic Statisticaland Manual
of DisordersMental DSM-IV. Ett akut stressyndrom kan utmärkassägas

följande.av

Den drabbadeA. skall varitha för traumatisk händelse, därutsattpersonen en
båda följande faktorer föreligger:

har upplevt, blivit vittne till eller konfronterats medpersonen en
händelse eller flera händelser, innefattar död eller hot dödsom om
eller allvarlig skada eller hot eller fysiska integritetmot egen annans

reaktion inkluderar intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck.personens

B. Den drabbade skall antingen under eller omedelbart efter upplevelsen av
den traumatiska händelsen förete åtminstone följande dissociativatre av
symtom:

subjektiv känsla psykisk stumhet numbing, avskärmning elleren av
oförmåga känslomässigtatt reagera

nedsatt uppmärksamhet omgivningenmoten
derealisationskänsla
depersonalisationskänsla
dissociativ anmesi, dvs. oförmåga minnas viktiga aspekteratt av
traumat.

C. Den traumatiska händelsen återupplevs ständigt på åtminstone ett av
följande återkommandesätt: bilder, tankar, drömmar, föreställningar,
flashbacks eller känsla áterupplevande eller obehag vid sådanten av

påminner händelsen.som om

D. Ett påfallande undvikande sådant uppväcker minnen händelsenav som om
tankar, känslor, samtal, aktiviteter, platser eller människor.t.ex.

E. Påfallande ångestsymtom eller tecken överspändhet.
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funktionförsämradellerkliniskt signifikant obehagorsakarStörningenF.
drabbadefunktioner, denviktiga ellereller i andrayrkesmässigtsocialt, att

hjälp.legalnödvändig medicinsk ellervidtaförhindradblir att

debuterarochfyra veckorminst tvâ dagar och högstG. Symtomen varar
traumatiska händelsen.efterfyra veckor densenast

medicineringellerdrogmissbrukdirekt effektfårH. Symtomen avvara en
psykiskförsämring isjukdomstillstånd ellersomatiskteller enett en

personlighetsstörning.sjukdom eller

tillutvecklasibland kommakrisreaktionen kantraumatiskaDen att en
visa sigskalli DSM-III-Renligt beskrivningenvilkenanpassningsstörning,

visaReaktionen skallefter ellermånaderinom loppet stressen.traumattreav
funktionsnedsättning ellerantingensig symtom somgenomengenom

reaktion.normalsigförväntavanligen kanöverstiger vad vara enman
Reaktionenstressintolerans.för generelluttryckfår inteStörningen envara

kriterierna föruppfyllainteoch fårmånaderlängreinte haskall änvarat sex
okompliceradföruttrycksjukdom ellerspecifik psykisk sorg.envara

ângestkänslor,dominerasanpassningsstörning kanvidSymtombilden aven
arbets-ellertillbakadragenhetsomatiskabeteende,nedstämdhet, stört symtom,

studiesvårigheter.eller
kanske detPTSD,stressyndromet,posttraumatiska är mest trauma-Det

biologisk,psykologisk,tillståndet och detpsykiatriskaspecifika som ur
uppmärksammas.kommitsynvinkeloch legalsociologisk, politisk att mest

relativtreaktionsmönsterpsykologiska ärbiologiska och ensartatMänniskans
Såväl denför.individen hartraumatiskvilken utsattsstresstypoavsett av

stressyndrometposttraumatiska ärdetstressreaktionenfriskanormala som
tordePTSDgradenochtill fall. Förekomstenfrån falllikartatdärför varaav

Iideell skada.vidövervägandenskadeståndsrättsligalämplig grund fören
depublicerade undermedikolegalavetenskapligainternationella rapporter,

förutomPTSDbedömningenvidrekommenderatsåren, har att avmansenaste
metoder. Dessaspecifikaundersökning inkluderarpsykiatrisktraditionell

psykologiskaspecialiseradesjälvskattningsinstrument, test samtbestår av
objektiñeringbidra tillvilka kanbiologiska markörer,mätningar avenav

undersökningsdata.
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Vad utmärker posttraumatiskt stressyndrom är:ettsom

DenA. drabbade skall ha upplevt hot eller katastroftrauma individuelltett
eller kollektivt. Störningens varaktigt skall åtminstone månad medvara en

enligt C och D.symtom

B. Ständigt återupplevande intrusion åtminstonetraumat ettav av
följande sätt:

återkommande och påträngande minnesbilder
återkommande mardrömmar händelsenom
individen kan plötsligt handla eller känna det att traumatsom som om
återupprepades

4. den drabbade känner uttalat obehag inför händelser symboliserarsom
eller liknar någon aspekt traumat.av

C. Ständigt undvikande avoidance stimuli associeras med påtraumatav som
minst följande sätt:tre av

undvikande tankar eller känslor associeras till traumatav som
.N undvikande aktiviteter eller känslor uppväcker minnenav som av

traumat
psykogen anmesi detaljerrörande traumatav
påtagligt minskat intresse för väsentliga aktiviteter

ointressekänsla eller främlingsskap inför andraav
begränsade affekter

känsla inte ha någon framtid.atten av

D. Bestående tecken överspändhet förhöjd minst följande:arousal, två av

svårt oroligeller sömnatt somna
irritabilitet eller vredesutbrott
koncentrationssvårigheter
spänd vaksamhet
överdriven vidreaktion stimulioväntade yttre
fysiologiska reaktioner inför händelser symboliserar liknarellersom
någon aspekt traumat.av

Även psykiatriskaandra sjukdomstillstånd, såsom generaliserat ángestsyn-

drom, panikángestsyndrom, somatiseringssyndrom och egentlig depression,

kan ha utvecklas efter akut stressyndrom eller posttraumatisktett ett
stressyndrom. Alkoholberoende drogmissbruk vissaoch kan i fall ytterligare

komma komplicera bilden.att
I ICD-lO International Classification Diseases beskrivitof har ettman

tillstånd kallas bestående personlighetsförändring efter lçatastrofupp-som
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behöversåtraumatiska måste attlevelse. Den extrem manstressen vara
påeffekternadjupgåendedeför förklarapersonlig sårbarhetöverväga atten

koncentrationslägersupplevelser,innefattarExempel dettapersonligheten.
omständigheter t.ex.livshotandeexponering förkatastrofer, utdragentortyr,

blirisk föröverhängandemedfångenskap attgisslansituationer utdragen-
dödad.

eller detskadanpsykiskauppkomnadenbedömningengällerNär det av
diagnostiska ochoavvisligt kravdetsjukdomstillståndet är attpsykiatriska ett

iochnoggrannhetmedövervägandendifferentialdiagnostiska görs stor
sådanSannolikt börriktlinjer.internationellamedöverensstämmelse en

uppnåför överens-till nationella attverksamhet koncentreras centra en
godmöjliggöratill fallbedömningskriterier från falli samtstämmelse en

Dennasjukdomstillståndsbeträffar dessavadkunskapstillväxt prognos.
skadestånds-frågabedömningviktig införsärskiltprecision omär av enen

anspråk.

värkochSveda

sig ocksåskall lämpavärksveda ochavseendeersättningstabelldagensFör att
iintervallenkaraktär,till skadorsdessahänsynmedpsykisk skada bör,för

symtomdebuten.frånmånader räknatexempelvis tillförlängas,tabellen sex
lidandepsykiskadefinieras detskadapsykiskbeträffandevärkochSveda som

Även densymtomdebuten.räknat frånskadan,följddirektär avensom
händelsetraumatiskreaktionen påpsykiskaofrånkomligaellernaturliga en

sammanhangetiakut sjuktid börMedbegrepp.i dettainkluderasmåste
medförpsykiskavilken deundertidförstås den symtomenlämpligen en

förpåskadelidandedenförhindrar ettattarbetsförmågan ellernedsättning av
funktions-psykiskaDenaktiviteter.i socialadeltavanligthonom sätt
i det akutasjukhusvårdmedföranödvändigtvisintenedsättningen behöver ens

skedet.
plågsammainkluderartillståndlämpligen förståsskada börMed svår som

vissa fallstressyndromet samtöverensstämmelse med det akuta avisymtom
beskrivitsdet harsåsomPTSDposttraumatiskt stressyndromövergående

arbetsoför-partiellåtminstonemedförtsvårhetsgrad skall haSymtomensovan.
uppfyllerskadelidandedenutmärkasskada kanmedelsvårmåga. En attav

vidframgåbör attanpassningsstörning. Detkriterierna för normernaaven
normaltreaktionpsykiskaskadelidandesdenbedöms enskada varaannan
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plågsam reaktion på hot eller psykiskt alternativt normalmen trauma en men
plågsam sorgereaktion.

Lyte och men

När det gäller psykiska skador torde till ersättningsposten lyte och men vara
hänföra i första hand psykiatriska resttillståndatt partiell psykisk invaliditet.

Tillståndet skall vanligen överensstämma med de diagnostiska kriterierna som
för det posttraurnatiska stressyndromet. Det finnsangetts emellertidovan

också andra psykiska sjukdomstillstånd kan ha direkt samband medsom
skadan generaliserat ångestsyndrom, panikångestsyndrom,t.ex. somatise-
ringssyndrom olikaoch forstämningssyndrom inklusive egentlig depression.
I dessa fall har det förelegat ökad psykisk sårbarhet. Sjukdomen kan ocksåen
ha varit latent och den aktuella belastningen har medfört sjukdomen börjatatt

symtom.ge
När det gäller gradera invaliditetennärmare vid olika psykiskaatt skador

bör den s.k. GAF-skalan Global Assessment of Functioning kunna godge
ledning. Enligt denna skall beakta psykologisk, social och yrkesmässigman
fimktionsfömiâga längs hypotetiskt koninuum, där psykisk hälsa respektiveett
psykisk sjukdom de bäggeutgör polerna. Man skall inte inkludera sådana
funktionsnedsättningar beror på somatiska begränsande faktorer eller påsom

begränsande faktorer.yttre
GAF-skalan bygger på olika tillstånd åsätts olika koder, från 10-90, däratt

10 psykisk sjukdom och 90 psykisk hälsa. Vid behovmot skallsvarar mot
enligt skalan också mellanliggande skalsteg användas.

Global fimktionsskattningsskala GAF-skalan

90 Frånvaro eller minimala t.ex. lätt nervositet införsymtomav symtom
tentamen, välfungerande i alla avseenden, intresserad ochen av

engagerad i olikaantal aktiviteter, socialt kapabel, allmäntett sett
tillfreds tillvaron,med endast vardagliga problem eller bekymmer
t.ex. tillfälliga konflikter med anhöriga.

80 Om några föreligger så det sig övergåenderör ochsymtom om
förväntade reaktioner på psykosociala stressfaktorer t.ex. kon-
centrationssvårigheter efter familjegräD; endast obetydliga funktions-
svårigheter med avseende socialapå kontakter, arbete eller skola t.ex.
tillfälligt efterkälken med skolarbetet.
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70 Vissa lindriga Lex. nedstämdhet och lindriga sömnbesvärsymtom
vissaeller funktionssvårigheter socialamed avseende på kontakter,

arbete eller skola tillfälligt stulitt.ex. skolk, från farniljemed-annan
tämligenlem, välfungerande, har flera etablerade, be-stort settmen

personligatydelsefulla relationer.

Måttliga60 Lex. flacka affekter och omständligt tal, enstakasymtom
panikattacker eller måttliga funktionssvärigheter med avseende på
sociala kontakter, arbete eller skola endastt.ex. har vänner,
konflikter med arbetskamrater.

Allvarliga50 t.ex. självmordstankar, svåra tvângsritualer,symtom
snatterier funktionsstörningupprepade eller någon form allvarligav

med avseende sociala kontakter, arbete eller skola ingat.ex.
alls, oförmögen behålla arbete.vänner att ett

40 Viss störning i realitetsprövningen kommunikationsformâganeller av
sig tidvis ologiskt, irrelevantt.ex. uttrycker oklart eller eller uttalade

funktionsstörningar i studier,flera avseenden, såsom arbete eller
familjerelationer, sinnesstämningomdöme, tänkande eller t.ex. en

familjendeprimerad undviker sina försummar och ärvänner,somman
oförmögen arbeta; barn ständigt klär andra barn,att ett som upp
misslyckas i skolan och trotsigt avvisande hemma.är

hallucinationer30 Beteendet påverkat vanföreställningar elleravsevärt av
eller allvarlig störning kommunikationsförmágan eller omdömetav

inadekvat, ständigastundtals osammanhängande, beter sigt.ex. gravt
suicidtankar eller oförmögen fungera i alla avseendensnart sagtatt

ingaligger till inget ingen bostad,t.ex. hela dagen; arbete,sängs
vänner.

Viss risk individen tillfogar sig själv eller andra skada t.ex.20 för att
ofta våldsam, manisktsuicidförsök uppenbar dödsförväntan,utan

till elementäruppskruvad eller vid enstaka tillfällen totalt oförmögen
störningavföring ellerpersonlig hygien t.ex. kladdar med avgrav

osammanhängande ellerkommunikationsförmágan mestadelst.ex.
mutistisk.

sig själv andra allvarligStändig risk för individen tillfogar eller10 att
till ele-eller ständigt oförmögenskada t.ex. upprepad våldsamhet

suicidhandling uppenbarpersonlig hygien allvarlig medellermentär
dödsförväntan.
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