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Cirkulärreferat 4–2010 
 
Fråga om en efter trafikskadan uppkommen sjukdom som medför hel arbetsoförmåga 
inverkar på försäkringsbolagets skyldighet att fortsättningsvis utge ersättning för in-
komstförlust för en varaktig skadebetingad fjärdedels arbetsoförmåga (jfr Högsta dom-
stolens avgörande i rättsfallet NJA 2009 s 104). 
 
Vid en trafikolycka i januari 2001 ådrog sig SN en nackskada. Den medicinska invaliditeten 
bedömdes till tio procent. SN beviljades en fjärdedels sjukersättning på grund av nackbesvären 
efter trafikolyckan. I juli 2007 drabbades SN av en stroke. Därefter beviljades SN hel sjuker-
sättning. Nämnden har bedömt att SN på grund av sina besvär efter trafikolyckan är varaktigt 
arbetsoförmögen till en fjärdedel. Den efterföljande stroke som SN drabbats av påverkar inte 
SN:s rätt till ersättning från trafikförsäkringen avseende den skadebetingade delen av arbets-
oförmågan. Nämnden har därför funnit att ersättning för inkomstförlust bör lämnas utifrån 
förutsättningen att en fjärdedel av SN:s arbetsoförmåga har orsakats av trafikolyckan. Jfr 
Högsta domstolens avgörande den 17 mars 2009 i mål nr Ö 4870-06 (NJA 2009 s 104). 
 
I ett yttrande den 20 oktober 2009 anförde nämnden bl.a. följande. 
 
”Av utredningen framgår bl.a. följande. SN har efter den senaste prövningsperioden haft fortsatt 
¼ sjukersättning samt på resterande del varit arbetslös och erhållit arbetslöshetsersättning. Han 
har drabbats av stroke den 3 juli 2007 och har därefter varit helt arbetsoförmögen samt beviljats 
hel sjukersättning från och med juni 2008.  
 
SN och bolaget synes vara ense om att trafikolyckan den 5 januari 2001 orsakat en varaktig 
arbetsoförmåga om 25 procent av heltid samt att ersättning för inkomstförlust bör lämnas ut-
ifrån denna förutsättning även efter det att SN drabbats av stroke. … 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Det får anses klarlagt att SN på grund av sina besvär efter trafikolyckan den 5 januari 2001 är 
varaktigt arbetsoförmögen på 25 procent av heltid. De konkurrerande besvär som han drabbats 
av efter trafikolyckan påverkar inte hans rätt till ersättning ur trafikförsäkringen avseende den 
skadebetingade delen av arbetsoförmågan. Ersättning för inkomstförlust bör därför lämnas ut-
ifrån förutsättningen att ¼ av den uppkomna arbetsoförmågan orsakats av trafikolyckan (jfr 
Högsta domstolens avgörande den 17 mars 2009 i mål nr Ö 4870-06).” 
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