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BAKGRUND

Carin Millfors var den 10 juli 2000 inblandad i en trafikolycka då en taxibil 

kolliderade med hennes bil. Bilen hon färdades i var försäkrad hos 

Försäkringsaktiebolaget Aktsam (härefter Aktsam). Den 13 februari 2006 stämde

Carin Millfors in Aktsam vid Östersunds tingsrätt, mål nr T 290-06.

Den 20 juli 2004 var Carin Millfors på nytt inblandad i en trafikolycka då en 

bakomvarande bil körde in bakifrån i hennes bil. Bilen hon färdades i var försäkrad 

hos

Aktsam. Den 5 oktober 2006 stämde Carin Millfors in Aktsam vid Östersunds 

tingsrätt, mål nr T 1893-06.
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Dok.ld 90557

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 708 Storgatan 6 063-15 06 oo 063-15 06 90 måndag — fredag

83 1 28 Östersund E-post: ostersunds.tingsratt@dom.se
Den 28 juni 2007 beslutades om gemensam handläggning av mål T 290-06 och T 

1893-06 (samma parter).

INSTÄLLNING Svaranden
Svaranden bestrider kärandens yrkanden.

Svaranden yrkar även ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som senare 

kommer att anges.

Notis: Käranden förde ursprungligen en fastställelsetalan, vilken svaranden har 

bestridit med invändningen att kärandens yrkanden inte varit tillåtna enligt 13 kap. 2 

SS rättegångsbalken då någon ovisshet om rättsförhållandet inte länt käranden till 

förfång. Genom inlaga av den 26 juni 2007 (aktbil 38) har käranden frånfallit sitt 

yrkande om fastställelse och yrkar numera full gottgörelse.

Svaranden har även invänt att kärandens rätt till ersättning är preskriberad och 

hemställt att frågan om preskription ska prövas i mellandom. Genom mellandom den 

26 november 2008 har tingsrätten beslutat att kärandens rätt till ersättning ej är 

preskriberad.

GRUNDER

Käranden
Olyckan 2000

Käranden har uppgett att hon skadades i följd av trafik då hon som förare av sitt 

fordon kolliderade med en taxibil i Limhamn den 10 juli 2000. Då bilen hon mrdades i 

var försäkrad av Aktsam och då skadan uppkommit i följd av trafik samt då det får 

anses klart mer sannolikt att kärandens besvär och arbetsoförmåga är orsakade av 

trafikolyckan än av någon annan orsak, skall Aktsam utge ersättning till käranden i 

enlighet med Trafikskadelagen.

Olyckan 2004

Millfors skadades i en trafikolycka den 20 juli 2004. Hon har sedan en tidigare olycka 
C) år 2000 lidit av en kronisk whiplash-skada. Till följd av bilolyckan den 20 juli 
2004 förvärrades dock Millfors besvär med merinvaliditet som följd Bilen som 
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Millfors vid skadetillfället Färdades i var försäkrad hos Aktsam. Millfors skador har 
uppkommit i följd av trafik och då samband mellan olyckan och hennes förvärrade 
besvär föreligger är hon således berättigad till trafikskadeersättning från Aktsam i 
enlighet med trafikskadelagen.

Merkostnader på grund av smärtlindrande operation och behandling

Grunden för yrkandet är följande. Millfors opererades i nacken i april 2006 av Åke 

Nyström vid Nebraska Medical Center. Efter operationen har hon märkt av viss 

förbättring av framför allt de mest ihärdiga smärtorna och värken. Då hon inte längre 

har lika omfattande smärtor vågar hon röra sig lite mer och hon behöver inte heller äta 

de starkaste smärtstillande läkemedlen. Käranden menar att just denna typ av operation 

gett goda resultat stärker uppfattningen att nackskadorna är orsaken till besvären. 

Operationen kostade 5.000 dollar, vid tiden för operation motsvarande ca 36.750 kr 

(kurs 7,35). Resan kostade 13.850 kr jämte parkering 650 kr. Därtill kommer extra 

utlägg för undersökningskostnad om 588 kr (80 dollar) samt mat på sjukhuset i två 

veckor motsvarande 5.733 kr (780 dollar). Sammanlagt har käranden betalat 57.571 kr 

för att få ett drägligare liv efter skadan och hon uppger att hon känner en viss lättnad 

efter operationen.

Svaranden
Svaranden bestrider samband mellan trafikolyckan den 10 juli 2000 och angivna 

besvär. Svaranden bestrider att merinvaliditet har uppkommit med anledning av 

trafikolyckan den 20 juli 2004. Någon ersättning ur trafikförsäkringen ska därför inte 

utgå.

UTVECKLING AV TALAN Käranden
Käranden uppger att hennes bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet är följande.

Hon har gått en ettårig hemteknoskola, har gymnasiekompetens och turistutbildning. 

Hon har även gått en ettårig sekreterarskola, två års datautbildning för kundsupport 

och har IATA-certifikat. Certifikatet är mycket svårt att få. Certifikatet gör att hon kan 

arbeta i princip var som helst inom rese- och turistbranschen.

Käranden uppger vidare att hon arbetat i ca 10 års tid på olika hotell i Funäsdalen, som 

allt-i-allo, värdinna och motsvarande och mellan åren 1987 till 1993 arbetade hon som 
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resesäljare för SJ. Mellan 1985 och 2000 var hon sjukskriven endast 285 dagar 

sammanlagt, ett genomsnitt på 19 dagar per år. Hon hade alltså en relativt låg 

sjukdomsbild innan olyckan.

Käranden bestrider att hennes personliga förluster i form av dödsfall mellan 1998 och 

1999 har orsakat eller skulle orsaka arbetshinder. Trots dessa förluster slutförde hon 

sin IATA-utbildning i slutet av 1999 och arbetade extra inom äldreomsorgen i 

Östersund. Knappt sex månader innan olyckan, per den I mars 2000, erhöll käranden 

en anställning hos Svenska Spar och Försäkring i Malmö, och flyttade då dit från 

Östersund. Hon erbjöds tjänsten av totalt 98 sökande på grund av sin specifika 

kompetens och sin person. Hennes arbetsuppgifter var på kundservice inom 

aktier/fonder/försäkringar, och hon var både kundmottagare och receptionist. 

Samtidigt erbjöds hon även anställning på SAS men avböjde detta då hon fått så bra 

kontakt med Svenska Spar & Försäkring. Käranden menar att hon varit mycket aktiv 

med både studier, arbete och arbetssökande under den period då svaranden påstått att 

hennes funktionsförmåga har nedsatts i mycket hög grad av de anhörigas död.

Olyckan 2000

Trafikolyckan den 10 juli 2000 inträffade då en taxibil i mycket hög hastighet 

kolliderade med kärandens bil. Käranden hade påbörjat en vänstersväng och taxibilen, 

som kom från kärandens vänstersida och skulle köra rakt fram i korsningen, underlät 

att lämna företräde enligt högerregeln varför kollisionen uppstod. Krocken skedde i 

sidled, då taxibilen körde in i kärandens bil från vänster så att kärandens huvud åkte i 

sidled. Vid kollisionen blev käranden mycket chockad, hennes bil blev totalkvaddad 

och fick senare skrotas. Käranden anmälde krocken till svarandebolaget den 1 1 juli 

2000 och hon erhöll ersättning till en likvärdig bil.

Dagen efter olyckan åkte käranden på en sedan länge planerad semesterresa till 

Grekland. Under resan upplevde hon ett påverkat allmäntillstånd, hon klarade inte alls

att vara i solen utan fick hålla sig inomhus och vilade mycket. Hon återgick dock i

arbete efter semestern. När hon kom tillbaka till arbetet efter semestern var övrig 

personal på semester inledningsvis. Hon märkte en stor förändring i sin funktion, hon 

kunde inte längre förstå sig på hur kopiatorn fungerade och när hennes kollegor kom 

tillbaka reagerade de direkt på hur konstigt hon betedde sig. Hon var enligt dem "som 

förändrad". Innan olyckan hade hon blivit utlovad fast anställning efter sedvanlig 
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sexmånaders provanställning, men endast några veckor efter olyckan, i slutet av 

augusti meddelade hennes chef att eftersom hon blivit så annorlunda var de tvungna aty 

ta tillbaka den utlovade anställningen. Hennes tjänst ersattes med en annan anställd.

Käranden uppger att hennes minne, prestations- och koncentrationsförmåga hade 

försämrats och hon uppsökte sin husläkare under augusti 2000. I journalanteckningen 

konstateras att hon upplever smärta i bröstet, att minnet har försämrats, att hon har 

svårt att komma på vissa ord samt att hon känner hjärtklappning av och till. Denna 

symtombild är enligt Whiplashkommissionen typisk för whiplash-skador. Att 

käranden själv inte förstod att trafikolyckan kunde ha något att göra med de initiala, 

nackspärrsliknande besvären kan inte tas till intäkt emot att samband föreligger. Inte 

heller det faktum att det inte framgår fullt ut av journaler exakt vilka smärtor och 

symtom som fanns initialt, betyder att käranden inte hade några smärtor eller symtom 

direkt efter olyckan.

Redan vid kärandens första läkarbesök efter olyckan undersöks hon således noggrant 

för de besvär hon uppger sig ha då läkaren till att börja med misstänker hjärtbesvär. 

Trots de många hjärtundersökningar käranden medverkade i påträffas emellertid aldrig 

några problem av det slaget och i journal/utredning av dr Leif Erhardt avfärdas 

hjärtbesvär. Istället konstaterades att käranden har en skada i bröstryggen. Att läkare 

inte ställde rätt diagnos i inledningsskedet utesluter inte att kärandens besvär har 

samband med den trafikolycka hon råkat ut för. Tvärtom stämmer

journalanteckningarna väl överens med diagnosen whiplash-trauma. Den 7 september 

2000 antecknas att käranden upplever att tryckkänslan i bröstet kommer allt oftare och 

att hon lätt blir andfådd vid små ansträngningar. Den 1 1 september 2000 antecknas att 

käranden var tvungen att avbryta en promenad och sätta sig ner då hon upplevde att 

det flimrade för ögonen, vilket gick över efter vila. I journalanteckning från den 26 

september 2000 går att läsa att käranden upplevt en kraftig smärta i bröstet som 

kommer ofta då hon anstränger sig. I journalanteckning från den 13 november 2000, 

d.v.s. endast fyra månader efter trafikolyckan, framgår att käranden haft kraftig värk 

kring höger axel utan att hon gj01t något särskilt vilket kan tyda på problem med 

nacken.

Vid undersökning finner man att kärandens högra axel har inskränkt rörlighet i 

samtliga rörelseriktningar samt att hon är palp-öm över supraspinatussenans infäste. 
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Käranden får vid besöket en cortisonspruta i axeln som tillfälligt lindrar värken under 

ett par månader och kan ha dämpat hennes smärtbild under vintern 2000-2001. Både 

den 12 februari 2001 och den 22 maj 2001 antecknas i journalen i princip samma 

besvär.

Noteras ska att nackvärken kommer mycket konkret och käranden söker för besvären 

den 27 april 2001, drygt ett halvår efter olyckan. Hon uppger att hon har värk i nacke 

och skuldror samt att värken tilltar vid ansträngning. Vid undersökning visar det sig att 

hon har en inskränkt rörlighet i höger axel. Käranden uppger sig fortfarande ha ont i 

bröstet men det är nu den mer generella värken i nacke och skuldror som dominerar.

Vid många av läkarbesöken noteras en ömhet över nackmuskulaturen.
Under de första sex månaderna efter olyckstillfället finns det således flera 

journalanteckningar som stöder det faktum att käranden utsatts för ett kraftigt våld vid 

kollisionen med whiplash-skada som följd. Sedan trafikolyckan har käranden aldrig 

haft något besvärsfritt intervall. Käranden var helt frisk innan olyckan, utsattes vid 

olyckstillfället för ett mycket kraftigt våld och har sedan successivt fått ökade besvär, 

vilket är en typisk symptombild vid whiplash-skada.

Den 15 oktober 2001 har doktor Christina Svegerud även antecknat i en remiss att 

käranden sannolikt har en whiplash-skada efter olyckan. I journal från MAS

Neuropsykiatriska klinik den 31 oktober 2001 konstateras samband med trafikolyckan 

på grund av kognitiva problem med närminne och arbetsminne skadade. Doktor Jan 

Gatchev vid CURA-kliniken konstaterar redan den 28 november 2001 ett misstänkt 

samband mellan skadorna och trafikolyckan 2000.

Käranden har bland annat utvecklat kroppsliga, intellektuella, psykologiska och 

kognitiva funktionsstörningar. Av blodflödesmätning den 17 januari 2002 

framkommer att påverkan även skett på kärandens hjärnfunktioner. Av legitimerad 

läkare Kristina Olzons utlåtande från den 1 1 mars 2002, framgår att de initialt kraftiga 

besvären i bröstet med sjukdomssymptom i form av andnöd och bröstsmärtor kan bero 

på kompression av bröstkorgen orsakad av säkerhetsbältet vid kollisionen. Den här 

typen av skador brukar initialt vara mycket kraftiga men avklingar sedan. Det är då 

mycket vanligt att den skadade personen upplever andra smärtor tydligare. Detta 

stämmer väl överens med journalanteckningarna i kärandens ärende.
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 I dokumentation från MAS Neuropsyk den 1 juli 2002 framgår 

att fibromyalgin är sekundär till nackskadan och att patienten inte förefaller vara 

uppenbart deprimerad

(dock att hon haft psykiskt belastande faktorer som i någon mån kan ha medfört 

dekompensation). Diagnosen depression har således uteslutits. Kärandens psykiska

tillstånd har därefter bara förbättrats. Käranden bestrider både att hon hade 

fibromyalgiliknande besvär innan olyckan 2000 och att hon haft någon egentlig 

depression, vare sig före eller efter olyckan 2000. Hon uppger att hon däremot fått 

lindriga besvär med nedstämdhet, vilket hon anser ingår i symtombilden efter skadan 

eftersom det är vanligt att personer med kronisk smärta och förändrad livssituation blir 

lätt depressiva.

I försäkringsmedicinsk utredning (FMU) av den 30 september 2003 framgår att 

begreppet fibromyalgi är oanvändbart som diagnos eftersom det bara beskriver en 

symptombild. Dessutom konstateras i denna utredning att det finns ett samband 

mellan symptomen och olyckan år 2000. Kärandens skadebetingade besvär 

fastställdes som "typiska", även bröstryggsmärtorna, och graderingen WAD gr II 

bekräftades.

Överläkare doktor Wallstedts intyg av den 5 april 2004 pekar på att whiplashskada är 

orsaken och hans intyg av den 9 februari 2004 pekar på ett tydligt samband med 

olyckan år 2000.

Överläkare Karin Rudling vid Danderyds rehabiliteringsmedicinska klinik gjorde den 

5 augusti 2005 en bedömning utifrån samlat underlag och utredningar som påbörjades 

den 9 februari 2004 att käranden hade en whiplash-skada i samband med trafikolyckan 

år 2000.

Den 16 januari 2008 gör doktor Åke Nyström, specialist på operation av 

whiplashskadade patienter, en bedömning utifrån samlat underlag att käranden har en 

whiplashskada orsakad av trafikolyckan år 2000. Angående huruvida den operation 

som utfördes av Åke Nyström är medicinskt motiverad, har käranden anfört följande. 

För att kunna vetenskapligt utvärdera en behandlingsmetod måste minst 1200 personer 

som är sjuka och 1200 personer som är friska genomgå ingreppet, för att skapa 

tillräckligt underlag för godtagbar slutsats. Av naturliga skäl är detta inget som är helt 
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enkelt att genomföra, särskilt inte när det endast är en läkare som hittills prövat den 

aktuella metoden. Behandlingen utförd av Åke Nyström har visat sådana positiva 

effekter att svenska myndigheter har påbörjat en utvärdering och bl.a. har ett antal 

svenska nackskadepatienter skickats till Åke Nyström, på Försäkringskassans 

bekostnad. Såvitt käranden känner till har detta skett i tiden efter att Socialstyrelsen 

genomfört en utredning huruvida operationerna är i överensstämmelse med beprövad 

vetenskap.

Innan olyckan var käranden mycket aktiv inom flera olika sporter och genomförde 

dessutom vid sidan av sitt heltidsarbete kvalificerade vidareutbildningar. Hennes besvär 

efter trafikolyckan har lett till att hon från och med november 2001 beviljats hel 

förtidspension. Käranden bestrider att hon olyckan förutan hade blivit arbetsoförmögen 

hösten 2000 och förtidspensionerad 2002.

Olyckan 2004

Trafikolyckan den 20 juli 2004 inträffade då två framförvarande bilar till den bil 

käranden färdades i bromsade in tvärt. Käranden blev tvungen att stanna tvärt för att 

undgå kollision med den framförvarande bilen. Den bakomliggande bilen hann dock 

inte stanna i tid utan körde rakt in i kärandens bil. Käranden kände direkt till följd av 

kollisionen yrsel och skakningar samt känselbortfall i händer och fötter. Hennes 

nacksmärtor tilltog och utsträckte sig även ned över ryggen.

Efter olyckan uppsökte käranden Cityakuten där hon genomgick röntgen på 

halsryggen. I journalanteckningar konstateras distorsion i halskotpelaren samt att hon 

hade ökade besvär med smärta och domningar i händer och fötter. Via remiss besökte 

hon samma dag Karolinska Universitetssjukhusets neurologiska akutklinik och 

genomgick datortomografi. I journalanteckningar konstateras förvärrade smärtor från 

nacken tillsammans med känselbortfall i händer och fötter. Vidare konstateras kraftigt 

nedsatt rörlighet i halsryggen, inskränkt rörlighet i axlar samt något nedsatt kraft i 

vänster hand. Ingen skelettskada uppvisades men däremot uträtad halsryggslordos och 

lätt högerkonvex scolios samt distorsion i halskotpelaren. Det framgår att käranden 

kände sig orolig över den förvärrade smärtan från nacken.

Det framgår av journalanteckningar innan olyckan den 20 juli 2004 att käranden efter 

den första olyckan den 10 juli 2000 bland annat kände smärtor i vänster sida av 

bröstkorgen, smärtor i nacke och skuldra, skakningar i höger hand, episoder med 

kramper i vänster fot och underben samt tinnitus.
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Efter den andra olyckan den 20 juli 2004 framgår av journalanteckningar att 

kärandens tillstånd förvärrats. Hon har förvärrad smärta i nacke, axlar och rygg samt 

ny smärta i höfter och ben. Ytterligare har hon känselboflfall i händer, skakningar i 

höger hand och arm vid vila, smärtor i höger öra, i nacke, skuldror, bröstkorg, 

ländrygg och ben. Smärtorna förvärras vid fysisk ansträngning, stillasittande och vid 

lyft men hon har även vilosmärta och vaknar ofta på grund av smärta. Käranden har 

smärtor i ländrygg, upplever svaghet och domningar i höger arm och fötterna, nedsatt 

balans och motoriska funktioner och känner sig trött, utmattad och spänd. Hon har 

minnes-, koncentrations- och sömnsvårigheter och har svårt att slappna av. I 

journalanteckning från akutbesök vid Karolinska sjukhuset den 27 juli 2004 framgår 

att whiplashproblematiken förvärrats av denna andra olycka.

I invaliditetsintyg framgår att kärandens smärttillstånd försämrats till följd av den andra 

olyckan. Även hennes minne och koncentrationsförmåga har ytterligare försämrats. Hon 

har efter den andra olyckan utvecklat ljud- och ljuskänslighet samt fått käkförskjutning. 

Hon har inskränkt rörlighet i samtliga plan i nacke och axlar samt påtagligt störd balans.

Att kärandens besvär förvärrats samt att ytterligare besvär tillkommit efter den andra 

olyckan styrks även av journalanteckning bettfys 2005-06-02 samt journal från 

200507-04, där läkaren Karin Rudlings bedömning är att kärandens nuvarande fysiska 

tillstånd har ett samband med den aktuella trafikolyckan.

Nedan framgår punktvis vilka huvudsakliga besvär käranden lidit av innan olyckan 

den 20 juli 2004, vilka besvär som harförvärrats i och med olyckan samt vilka nya 

besvär som tillkommit efter olyckan. Detta syftar till att visa vilka besvär som har 

orsakats av trafikskadan den 20 juli 2004.

Besvär innan olyckan den 20 juli 2004

Stelhet i nacken tillsammans med värk och smärtor i nacke och skuldror

Försämrat minne samt prestations- och koncentrationsförmåga

Värk i höger arm, i nacke och axel

Skakningar i höger hand

Tinnitus

Besvär som försämrats i och med olyckan den 20 juli 2004
Huggande och dunkande smärta i nacken samt stelhet och nedsatt rörlighet i 

nacken
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 Smärta i axel vid lyft
 Dunkande och ilande smärta i skuldrorna
 Huggande smärta i bröstkorgen
 Molande och tryckande smärta i höger öra, smärta i svalg och käke
 Skakningar i höger hand vid både vila och ansträngning
 Smärtorna förvärras vid fysisk ansträngning, stillasittande och lyft men även
 Nedsatt balans
 Minnes- och koncentrationssvårigheter
 Försämrad syn både på långt och nära håll samt ryckningar i båda ögonen
 Käkförskjutning, måste ha bettskena

Besvär som uppkommit först i samband med olyckan den 20 juli 2004

Ständiga skakningar i höger arm och hand

Sömnsvårigheter

Tillkomst av ljud- och ljuskänslighet

Dunkande smärta i benen

Svaghet och domningar i höger arm och fötter

Nedsatta motoriska funktioner

Nedsatt handstyrka och uthållighet, framförallt i höger arm och hand

Känselbortfall i händer

Trötthet både fysiskt och mentalt, utmattning och spändhet

Huggande smärta i ländryggen

Smärta i rygg, höfter och ben

Käranden har anfört att det mot bakgrund av det samlade medicinska materialet måste 

det anses klart mer sannolikt att hon drabbats av kvarstående försämringar och 

ytterligare/påspädda funktionsnedsättningar till följd av olyckan den 20 juli 2004. Hon 

har vidare anfört att den tidigare olyckan den 10 juli 2000 därmed inte är 

konkurrerande till hennes rätt till trafikskadeersättning från Aktsam på grund av 

skadan den 20 juli 2004, eftersom man i trafikförsäkringen är försäkrad i så kallat 

"befintligt skick".

Käranden har aldrig fått diagnosen depression utan endast bedömningen att hon varit 

lätt nedstämd, och enbart så efter olyckan.

Käranden har vidare uppgett följande besvär som arbetshindrande.
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 Så fort hon bär, lyfter eller belastar, sitter fel en längre stund eller rör sig "fel" 

får hon både ökad smärta och hon hindras även av en del rörelsebegränsningar

 Hon har svårt att hitta ord, hålla tråden, måste skriva lappar på allt hon ska 

komma ihåg även rutinmässiga sysslor och mycket enkla uppgifter

 Yrseln ökar när hon blir pressad eller stressad, och eftersom hon bara kan 

fokusera på en sak i taget blir även enkla arbetsuppgifter lidande av 

omfattande dröjsmål och svårt att fullfölja

 Uttröttbarhet, värk och smärta gör att hon inte orkar vara aktiv mer än korta 

stunder i taget. Hon måste t.ex. sova ett par timmar varje eftermiddag för att 

kunna äta middag på kvällen.

Käranden hänvisar i den här delen till Försäkringskassans utredning gällande 

arbetsoförmågan inför beslutet om förtidspension.

Enligt käranden varierar smärtorna med belastning, och de kan t.ex. blir bättre av 

lagom och rätt rörelser och värme.

Tremom i höger arm har efter operation blivit avsevärt bättre och utgör inte sedan 

operationsdagen något arbetshinder. Detsamma gäller balans- och hörselproblematik 

samt bettfysiologiska problem, vilka alla tillkommit efter den tidpunkt när käranden 

redan var helt arbetsoförmögen på grund av de skadebetingade besvären. Käranden 

uppger att dessa övriga besvär som utvecklats under en längre tid efter olyckorna 

enbart har betydelse för omfattningen av den medicinska invaliditetsgraden.

Käranden uppger att hon vid bägge olyckoma drabbades av WAD-relaterad 

Tempromandibulär dysfunktion.

Svaranden
Olyckan 2000

Kärandens anmälan om skada inkom till Aktsam den 12 juli 2000. På fråga i anmälan 

om personskador uppkom i samband med anmälan har käranden angivit att några 

personskador inte uppkom vid trafikskadan. I ruta för skador som den egna föraren 

erhöll fanns ingenting ifyllt. Svaranden utredde den anmälda skadan på sedvanligt sätt, 

även i samråd med medicinska rådgivare, docent Anders Ekelund, överläkare Hans 

Göran Hårdemark, docent Richard Tegnér och docent Torbjörn Ahl. Vid upprepade 

läkarföredragningar har de läkare som granskat materialet angivit att man inte finner 

samband mellan angiven trafikolycka och redovisad besvärsbild. Vid företagen 
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utredning framkom även att käranden inte hade uppsökt sjukvården i samband med 

trafikolyckan. Kärandens första besök i sjukvården, hos Limhamns läkargrupp, skedde 

först den 25 augusti 2000, fyra dagar efter att hon blivit uppsagd från sin 

provanställning hos Svenska Spar & Försäkringar i Malmö. Den 1 november 2001 

anmälde käranden till Aktsams bilskadeavdelning att hon hade drabbats av 

personskador i samband med trafikskadan den 10 juli 2000.

Av preliminärt försäkringsmedicinskt intyg utfärdat den 9 mars 2002 av legitimerade 

läkaren Kristina Olzon på Staywell AB framgår följande. Den 22 augusti 2000 erhöll 

käranden uppgift att hon inte skulle få någon fast anställning utan istället förlängdes 

provanställningen med två (2) månader. Hon blev mycket upprörd över beskedet. 

Samma kväll fick hon smärtor över vänster sida av bröstkorgen som hon tolkade som 

hjärtbesvär. Hon kontaktade vårdcentral och erhöll läkartid den 25 augusti 2000. Av 

journalanteckningen från läkarbesöket framgår att käranden sedan lång tid hade känt 

smärtor i bröstet av och till. Trafikolyckan nämndes ej. Såvitt svaranden kan förstå är 

första tillPället då trafikskadan nämns i journalanteckningarna den 14 maj 2001. 

Vid fortsatta besök efter den 25 augusti 2000 hos samma läkare, Christina Svegerud 

Gyllvin, 2000-09-07, 2000-09-11, 2000-09-26, 2000-10-26 samt telefonkontakt 

200011-13, nämns inte heller trafikolyckan men väl hjärtbesvär. Svaranden menar att 

hjärtbesvären inte är skadebetingade. Den 13 november 2000 sökte käranden för värk 

i höger axel. Det antecknas att hon i ett par dagar haft kraftig värk kring höger axel 

och hon har uppgett att hon inte vet om hon gjort något speciellt då det började. Den 

21 november 2000 antecknas i journalen efter besöket att hon några dagar tidigare haft 

kraftig smärta i bröstet. Vid fortsatta besök hos dr Svegerud Gyllvin till och med den

27 april 2001 nämns inte heller trafikolyckan men väl bröstsmärtor som utreds vidare. 

Den 27 april 2001 anges: "bedömd som depression". Sedan nämns nacke och skuldror

'ör första gången: "får mer ont vid ansträngning, tex då hon spelar golf, det är inte

(0 bröstsmärtorna nu som dominerar utan det är mer den generella värken i nacke och 

skuldror. Ömmar över skuldrorna, armbågarna, muskelPästet i de övre lårmusklerna 

och insidan av knälederna." Läkaren har i sin bedömning antecknat att patientens 

besvär mycket väl skulle kunna överensstämma med fibromyalgi.

Den 14 maj 2001 antecknas att patienten har mest värk i nacke och skuldror. Hon 

uppger då, enligt svaranden för första gången, att hon var med om en bilolycka i juli 
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2000, då hon frontalkrockade. Hon har uppgett att hon färdades i en äldre bil och att 

hon tror att det saknades nackskydd. Hon hade inga besvär precis efter olyckan.

Den 21 juni 2001 har käranden uppgett att hon fortfarande har mycket värk i nacke och 

skuldror. Hon känner sig stel och har värk i hela kroppen. På morgonen har hon även 

värk i fötter och ben. Värken känns som träningsvärk.

Den 24 augusti 2001 har käranden uppgett att hon har värk och feber. Hon får en ny 
tid för fibromyalgibedömning. Hon upplever mycket värk i thorax.

Den 26 oktober 2001 efter röntgenundersökning av skalle och halsrygg: ostefytära 

pålagringar på kotkroppskanterna, förutsättningar kan finnas för påverkan på 

nervroten foraminalt höger sekundärt till oteofytära pålagringar. Doktor Marsal har 

bedömt att patientens besvär är fibromyalgi alternativt myofasciellt syndrom.

Svaranden uppger att till den massiva symptomfloran även hör att käranden fått 

neurologiska symptom i form av tremor i höger arm, skakningar, och ofrivillig 

urinavgång vid två tillfällen, 18 månader efter olyckan.

Den 1 1 januari 2002 anges att Svegerud Gyllvin talat med överläkare Sune Fredenberg 

på smärtrehab som utrett Carin Millfors. Han uppger att man ställt diagnosen 

fibromyalgi.

Vad som anförts ovan är atypisk för WAD vilket gör att svarandens läkare bedömer 

att de besvär som käranden redovisat inte härrör från olyckan den 10 juli 2000.

Handlingarna ger inte alls stöd för att besvärsbilden härrör från trafikolyckan.

Svaranden menar att den successivt ökade besvärsbilden som framgått av 

journalanteckningar och annan medicinsk utredning i målet inte är traumatiskt 

betingad. Besvären är sådana som vid fibromyalgi, vilket enligt svaranden inte är en 

traumatiskt betingad sjukdom. På fråga från käranden har svaranden uppgett att man?

C) inte vitsordar att en trafikolycka medför fibromyalgi eller fibromyalgiliknande besvär.
Bröstsmärtorna och hjärtproblemen har efter utredning visat inte ha somatisk 

bakgrund. Heriditet för dessa besvär föreligger och kan också ha en psykosocial genes. 

Degenerativa förändringar i halsryggen som har iakttagits via röntgen kan vara orsak 

till angiven besvärsbild i rörelseapparaten.
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Då svaranden bedömt att något orsakssamband inte fanns mellan Carin Millfors 

besvärsbild och trafikskadan prövades ärendet på kärandens begäran av

Trafikskadenämnden. I yttrande av den 23 mars 2005 gjorde nämnden bedömningen 

att det inte kan anses vara klart mera sannolikt att de aktuella besvären har orsakats av 

trafikolyckan än att det finns annan orsak till dessa. Nämnden pekade då särskilt på att 

det inte finns någon dokumentation om besvär i omedelbar anslutning till olyckan, att 

de första sjukvårdskontakterna synes ha tagits med anledning av befarade hjärtbesvär 

och att det inte finns anteckningar om besvär avseende nacke eller axlar förrän 

november 2000.

På fråga från käranden huruvida hon var fullt frisk före olyckan 2000 har svaranden 

uppgett följande. Av handlingarna framgår att käranden före juli 2000 var opererad för 

gallsten, urinledare, livmoder och äggstockar. Det framgår inte om sjukskrivningar 

förevarit. Degenerativa förändringar i halsryggen finns dokumenterade senare men har 

startat före den första trafikolyckan. Det finns heriditet för hjärt-kärlsjukdom. I 

journalen från kärandens första läkarbesök den 25 augusti 2000 finns antecknat i 

journalen att patienten sedan lång tid tillbaka känt smärta i bröstet och att hon är 

psykiskt stressad. Det framgår även att patienten var inne på medicinkliniken akut 

1992 på grund av bröstsmärtor. I journal från neuropsykiatriska kliniken vid MAS 

anges den 7 december 2001 att patienten nyligen fått diagnosen fibromyalgi. De 

senaste årens somatiska sjukdomar föregicks av en svår period 1999. Inom loppet av 

ett år dog patientens mor, far, bror samt sonens sambo. Därefter beskrivit problem 

med hjärta och med smärta i musklerna. Svaranden uppger sig ha förståelse för att 

angiven psykosociala påverkan kan ge de besvär som uppges och dessa synes ha vuxit 

fram över tid sedan 1999. Svaranden vitsordar att käranden led av minnesstörningar, 

koncentrationssvårigheter och trötthet. Det vidhålls att detta inte härrör från 

trafikolyckorna.

På fråga från käranden om svaranden bestrider att käranden innan och fram till 

olyckan 2000 var helt arbetsförmögen, har svaranden uppgett följande. Det kan endast 

konstateras att käranden före olyckan 1997 — 1999 gått en 

programvarusupportsutbildning genom Kvalitetsdata på distans och att hon sedan i 

februari månad 2000 haft en pågående provanställning vid tiden för olyckan den IO 

juli 2000 samt att hon fortsatt sin provanställning, efter semesteruppehåll, till 21 
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augusti 2000 då provanställningen upphörde. Någon heltidsanställning vitsordas inte.

På fråga från käranden uppger svaranden att man inte ifrågasätter de uppgifter som 

lämnats från Ann Karlsson och Ann-Kristin Kay angående hur de uppfattat Carin

Millfors humör i augusti 2000. Svaranden uppger vidare att man inte ifrågasätter Ann

Karlssons uppgift att det inte fanns någon annan lösning än att förlänga 

provanställningen som sedermera avslutades.

På fråga från käranden har svaranden uppgett att personskador i och för sig kan uppstå 

vid sådan trafikolycka som var 2000 men att så inte är fallet vid en trafikolycka som 

den 2004. Enligt uppgifter blev kärandens bil påkörd bakifrån i låg hastighet, airbagen 

löstes inte ut och bilen blev endast skadad baktill. Svaranden framhåller att det inte

uppstått personskada eller merinvaliditet med anledning av de båda olyckorna. På

fråga från käranden har svaranden uppgett att käranden även skadan förutan hade varit 

arbetsoförmögen i samma omfattning (oavsett orsak).

Olyckan 2004

I skadeanmälan den 22 juli 2004 har käranden på sidan ett angivit Personskador: "Ja".
På sidan två under rubriken skador som den egna bilens förare erhöll, har hon 
antecknat "yrsel, skakningar, delvis känselbortfall i händer, fötter, nackstelhet, 
känselbortfall. Jag whiplashskadad år 2000. Nu min andra krock, symtom = sämre nu  
ont även i 21 juli 2004 uppsökte käranden Cityakuten i Stockholm där

man antecknat att hon uppgivit accentuerande besvär med smärta, domningar i händer 

och även fötter. Röntgen halsrygg visar ingen skelettskada men måttligt uttalade 

degenerativa förändringar med låga diskar på nivåerna C5-C6 och C6-C7. I mellersta 

och nedre halsryggen finns en relativt uttalad interverebralledsartrosv Uträtad 

halskotslordos, böjning av ryggraden och lätt högerkonvex scolios, krökt ryggrad. 

Degenerativa förändringar ffa i interveretbralleden C4-C5. Diskgeneration med sänkt 

disk och små osteofyter framtill. Enligt svaranden är samtliga dessa ej skadebetingade 

men kan vara symtomgivande. 

Samma dag undersöktes käranden på Karolinska sjukhuset där man antecknat "påkörd 

bakifrån i låg hastighet. Airbagen utlöstes ej. Bilen blev endast skadad baktill." I övrigt 

anges att hon nyligen fått diagnosen fibromyalgi och konstateras åter degenerativa 

förändringar, en uträtad halsryggslordos och lätt högerkonvex scolios.
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 Den 2 augusti 2004 anges en ökande smärta av tidigare besvär samt tillkommande ej 

tidigare angivna besvär.

Svaranden menar att handlingarna inte utvisar angiven besvärsökning och att angivna 

tillkommande besvär inte har uppkommit med anledning av trafikolyckan, varför inte 

heller någon skadebetingad merinvaliditet kan anges. Om så vore fallet, har de 

angivna tillkommande besvären inte uppkommit med anledning av trafikolyckan, 

varför inte någon skadebetingad merinvaliditet kan anges. På fråga från käranden har 

svaranden uppgett att de icke skadebetingade besvär som käranden angivit som 

ökande efter trafikolyckan den 20 juli 2004 är följande.

Huggande och dunkande smärta i nacken samt stelhet och nedsatt rörlighet i 

nacken

Smärta i axel vid lyft

Dunkande och ilande smärta i skuldrorna

Skakningar i höger hand vid både vila och ansträngning

Smärtorna förvärras vid fysisk ansträngning, stillasittande och lyft men även 

vilosmälta

Svaranden har även uppgett att de av käranden angivna besvär som inte angivits före 

olyckan den 20 juli 2004 är följande.

Svaranden har låtit docent Richard Tegnér, specialist i neurologi, och docent Torbjörn 

Ahl, specialist i ortopedi, granska journalhandlingarna före och efter olycksfallet den 20 

juli 2004. De båda läkarna har funnit att någon merinvaliditet inte har uppkommit efter 

olyckan den 20 juli 2004. granskningarna har man pekat på att det är de icke

tidigare skadebetingade besvären som har ökat efter den andra olyckan samt att dep 

andra olyckan i sig inte uppvisar någon mätbar försämring. Richard Tegnér har i sitt 

utlåtande 2006-04-10 uppskattat den medicinska invaliditeten till 15-20 % före och

efter olyckan den 20 juli 2004. 

På fråga från käranden har svaranden uppgett att det är ovisst huruvida Richard 

Tegnér och Torbjörn Ahl informerats om den första olyckan 2000. Svaranden uppger 

att de idag känner till att det förekommit två trafikolyckor.


