
ÄR TRAFIKSKADENÄMNDEN VÄRD NAMNET IDAG?
 
Trafikskadenämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice ordförande), lekmanna- 
representanter från olika fackliga organisationer och företrädare för försäkringsbolagen.
Ordförande eller vice ordförandes medverkan gör att många luras att tro att det är rättvisa 
bedömningar. Trafikskadenämnden är enligt vår uppfattning ett organ för försäkringsbolagen och ej 
för de skadade. 
 
Enligt SOU 2008:117 framgår det att den försäkrade alltid ska delges den medicinska rådgivarens 
yttrande och det medicinska underlaget som legat till grund för bedömningen. I yttrandet ska finnas 
uppgifter om vilka handlingar som legat till grund för bedömningen.
Ovanstående stämmer inte överens med verkligheten, inte ens för Trafikskadenämndens medicinska 
rådgivare. De skadelidande vet inte vilka handlingar som skickats till den medicinska rådgivaren för 
bedömning. Dessutom har det framkommit att försäkringsbolagen underhåller medicinska intyg till 
bedömningen.
 
Idag har vi medicinska rådgivare i Trafikskadenämnden, som tidigare arbetat åt Försäkringsbolagen. 
Enligt vår uppfattning är detta totalt oacceptabelt, detta om något är väl en jävs situation.
Därför anser vi att en Statlig myndighet med en fristående pool av läkare som ger utlåtanden till 
försäkringsbolag, Trafikskadenämnden, domstol, de skadelidande o.s.v. upprättas omgående. Läkare 
skall vara underställda socialstyrelsen, precis som deras anställning inom den offentliga vården. Ur 
ett förtroendeperspektiv är det viktigt att de är lika kontrollerade. Det måste finnas kvalitet, 
likformighet och rättsäkerhet i de bedömningar som görs.
 
Ska vi ha en Trafikskadenämnd som är värd namnet, måste förändringar göras, definitivt skall inte 
ovanstående få förekomma, samt att Försäkringsbolagen är representerade i Trafikskadenämnden. 
Den skadade med ombud måste få deltaga när ärendet föredras, inför muntlig förhandling i 
Trafikskadenämnden och att den skadade skall ha möjlighet att åberopa muntlig bevisning. Som 
Trafikskadenämnden ser ut idag har du som skadelidande ingen insyn, samt att det finns ingen 
kontrollmyndighet för den. Du kan inte anmäla varken nämnden, dess ordförande eller deras 
medicinska läkare till JO eller JK.
 
Vi anser att politikerna omgående måste tillsätta en granskning av Trafikskadenämnden.
Granskningen skall omfattas av hur ärenden har handlagts, bedömts medicinskt och juridiskt. 
Självklart skall den skadelidande få komma till tals när ärendet granskas.
Enligt vår mening skall man tillfråga Gunilla Bring och Bill Dufwa till detta uppdrag.
Gunilla Bring har utnämnts av Svea hovrätt till landets främsta expert på whiplashskador.
Hon har disputerat på och därefter arbetat inom det området. Hon har tidigare beskrivet den mycket 
tuff atmosfär, där försäkringsbolagen står rustade med en tung arsenal av medicinska experter, som 
alltför lätt ansluter sig till bolagens bedömning.
Bill Dufwa är professor emeritus i försäkringsrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. 
Är en av landets, t.o.m. Europas främsta försäkringsexpert.
 
För att tillgodose kravet på rättssäkerhet skall Trafikskadenämnden vara en statlig myndighet med 
behörighet att fatta så väl intermittiska som slutliga beslut i skaderegleringen. Dessa beslut skall 
vara omedelbart verkställbara och även kunna överklagas till lämplig instans.
Förslagsvis bekostas denna myndighet med någon form av skatt på försäkringspremien.
 



Av Mats Odells tidigare svar när det gäller Trafikskadenämnden, så funderar Vi om politikerna ens 
vill ta i detta med tång. Det är svåra frågor, där man inte tar några politiska poäng. Man kan fundera 
över om det i deras perspektiv, är en mycket liten politiskt ointressant grupp som de trafikskadade 
utgör? 

Våra förtroendevalda Riksdagspolitiker får inte medverka till att skaderegleringsförfarandet, 
fortsättar att styras av Försäkringsbolagen. Som den fungerar idag är det ovärdigt och kränkande 
mot de skadade. 
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