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Referat 5-2018 

  

 

Ersättning för utseendemässig förändring på grund av bröstimplantatsruptur  

 

 

En skadad fick ersättning med 22 750 kr för de ärr och utseendemässiga förändringar på väns-

ter bröst som uppkommit med anledning av att hennes bröstimplantat hade skadats. Ersättning 

för utseendemässiga förändringar på grund av att hon satt in ett nytt bröstimplantat lämnades 

inte.   

 

I ett yttrande den 20 november 2017 anförde nämnden bland annat följande.  

 

Vid olyckan skadades NNs vänstra bröstimplantat vilket medförde att det avlägsnades samma 

dag som olyckan. Därefter genomgick NN en operation för att sätta in ett annat implantat. I juni 

2014 noterades vid besök hos Kosmetisk Kirurgi AB att hon besvärades mycket av att det på 

vänster bröst tydligt syntes en indragning vid bröstets nedre kant som bildade dubbel-kontur 

med inlägget.  

 

Vid skador på bröstimplantat bör en jämförelse göras av hur den skadade kroppsdelen såg ut 

före och efter olyckan på samma sätt som vid bestämmandet av ersättning för lyte i form av ärr. 

Därefter bör ersättning lämnas för den utseendemässiga förändringen med tillämpning av ärrta-

bellen. Någon ersättning för kostnaden för att återställa ett skadat bröstimplantat bör inte lämnas 

eftersom kostnader för återställande inte kan anses vara en nödvändig kostnad till följd av ska-

dan (se Trafikskadenämndens råds beslut den 8 juni 2017).  

 

Nämnden finner att NN bör få ersättning för de ärr och utseendemässiga förändringar på bröstet 

som uppkommit med anledning av det skadade implantatet samt operationen för att avlägsna 

detta men inte med anledning av operationen för att sätta in det nya implantatet. Mot bakgrund 

av den utseendemässiga förändringens art och omfattning finner nämnden att ersättning för lyte 

bör lämnas med 22 750 kr vilket är inom nivå D, klart missprydande, i ärrtabellen.  
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