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Fråga om ersättning för utseendemässig förändring i form av kateter för urin  
 
En utseendemässig förändring i form av en kateter för urin där urin leds via en slang i magen 
ner till en påse som är fäst vid ena benet har bedömts som klart missprydande (1D). 
Ersättning bör normalt utgå i mittenspannet för den kategorin och i övrigt bör individuella 
bedömningar göras.   
 
I ett yttrande den 16 november 2021 gjorde nämnden följande bedömning.  
 
I sin rapport, vilken antogs av Trafikskadenämndens råd den 8 juni 2017, fann arbetsgruppen 
angående översyn av ersättning av utseendemässiga skadeföljder att ersättning för 
stomibandage ska motsvara kategorin 1E i Trafikskadenämndens ärrtabell. Arbetsgruppen 
fann också att en sond för matning skulle motsvara kategori 1C i ärrtabellen och en sond för 
andning kategori 6D. Ersättning bör i normalfallet lämnas i mittenspannet i respektive 
kategori och därutöver bör individuella bedömningar göras. En sond för matning ser normalt 
ut som en knapp på magen (peg) medan en sond för andning är mer framträdande i sin 
konstruktion och placerad på halsen. Arbetsgruppen uttalade sig inte om vilken kategori en 
urinkateter som utgår från bålen genom en slang ner till benet ska motsvara.  
 
Den skadade har en urinkateter där en slang i magen går från bålen ner till ena benet. Där 
samlas urinen upp i en påse som är fäst vid benet. Med beaktande av att urinkatetern är 
permanent är den utseendemässiga förändringen större än för en sond för matning. Då 
katetern är för urin och inte avföring är den utseendemässiga förändringen dock inte lika 
omfattande som vid stomibandage. Den utseendemässiga förändringen i form av en 
urinkateter med slang från bålen är att bedöma som klart missprydande (1D). Ersättning bör 
normalt lämnas i mittenspannet för den kategorin och i övrigt bör individuella bedömningar 
göras. 
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