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Till trafikförsäkringsbolagen 
 
Oförmåga att bli gravid på naturlig väg på grund av skadebesvären har i ersättnings-
hänseende jämställts med sterilitet trots att kvinnan har fött två barn med hjälp av 
fertilitetsbehandlingar. Genom ersättningen för lyte och men (steriliteten) har hon an-
setts kompenserad för kostnaderna för behandlingarna. 
 
I ett yttrande den 1 oktober 2002 anförde nämnden bl.a. följande. 
 
”Av utredningen framgår att CP var med om en trafikolycka den 30 september 1989 varvid 
hon fick en rygg- och njurskada samt skada på urinledaren vilka har bedömts medföra en 
medicinsk invaliditet om fem procent…..  
 
….. Hon har även gjort gällande att hon inte kan få barn på naturlig väg på grund av sam-
manväxningar i nedre delen av buken. Detta är ett följdtillstånd efter flera stora bukingrepp 
som utfördes efter trafikolyckan. CP har uppgivit att hon med hjälp av s.k. IVF-behandlingar 
lyckats få två barn födda 1996 och 1998. Hon yrkar ersättning för sveda och värk samt lyte 
och men för sin ofrivilliga barnlöshet. Vidare yrkar hon ersättning för kostnader för de IVF-
behandlingar som hon har genomgått.  
 
Bolagets sakkunnigläkare har ansett att det föreligger samband mellan CP:s ofrivilliga barn-
löshet och trafikskadan. Han har vidare anfört. ”Sterilitet motsvarar 30 procent. I detta fall 
har hon ju med modern behandling lyckats få barn så invaliditetsgraden kan ju inte vara 30 
procent. En rimlig bedömning är ca 2/3 av maxvärdet dvs 20 procent.” 
 
Bolaget anser att CP bör få ersättning motsvarande 30 procents invaliditet med rätt för bola-
get att räkna av de kostnader som bolaget har lämnat för IVF-behandlingar….. 
 
Nämndens bedömning 
 
Av utredningen framgår att CP till följd av skadebesvären inte kan bli gravid på naturlig väg. 
Enligt nämndens mening bör hennes oförmåga att bli gravid på naturlig väg i ersättningshän-
seende jämställas med sterilitet.  
 
Nämnden förordar således att CP får ersättning för lyte och men efter 30 procents invaliditet 
med 116 000 kr. Mot bakgrund av att hon får ersättning för lyte och men såsom för sterilitet 
anser nämnden att hon genom denna ersättning får anses kompenserad för kostnaderna för 
IVF-behandlingar. Nämnden anser vidare att den angivna ersättningen för lyte och men får 
anses innefatta ersättning för sveda och värk.” 
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