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Remissvar – Trafikförsäkringsföreningens översyn av de medicinska 
tabellverken för funktionsförlust 
 

Utifrån relevans för vårt verksamhetsområde och våra medlemmars behov har vi kommenterat tre av 
tabellverken som ingår i Trafikförsäkringsföreningens remitterade underlag. Det rör sig om 
tabellverken för yrsel och balansstörning (1), kronisk traumatisk smärta (2) samt amputation, nedre 
extremiteterna (3). 

Våra kommentarer 
1. Yrsel och balansstörningar 
 
Vi avstyrker förslaget att minska maximal invaliditetsgrad för yrsel och balansstörningar med följande 
motivering: 

Vi saknar generellt ett brukar-/patientperspektiv samt att grupperna redan i ett tidigt  
skede involveras i arbetet. 

Beroende på styrka och frekvens kan yrsel och/eller balansrubbning avsevärt påverka vardagen och 
förmågan att försörja sig. Symtomen kan vara en del av långvariga besvär efter traumatisk 
hjärnskada/nackskada, ibland i kombination med andra svårigheter som exempelvis hjärntrötthet 
och smärta. Jämförelsen av yrsel och balansrubbning med besvären som nämns i texten håller inte 
eftersom de adderade symtomen inte står i paritet med symtombördan som kan uppstå genom yrsel 
och balansrubbning. Förutom den kumulerade siffran på 26 procent har tillstånden i jämförelsen inte 
mycket gemensamt med yrsel och balansrubbning. Vi motsätter oss bedömningen att yrsel och 
balansrubbning inte är ”farligt” eftersom fallrisken kan öka. I trafiken kan yrsel eller balansrubbningar 
få livsfarliga följder. Vi rekommenderar att behålla den befintliga graderingen på 26 procent. 

I den nya formuleringen 2.1.3 Yrsel – balansstörningar saknas en gradering av enbart 
balansstörningar. 

 

2. Kronisk traumatisk smärta 
 
Vi tillstyrker förslaget i sin helhet. Positivt är att ramvärdet för exempelvis långvarig smärta vid 
ryggmärgsskada kvarstår. Däremot är vi kritiska till förslaget att sänka taket för invaliditet gällande 
Följdtillstånd efter kotpelardistorsion och hjärnskakning. Här följer våra synpunkter: 

Vi saknar generellt ett brukar-/patientperspektiv samt att grupperna redan i ett tidigt  
skede involveras i arbetet. 
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Rubrik: Motivering och resonemang: 
Vi är oroliga för att omformuleringen av begreppet kronisk traumatisk smärta öppnar upp för 
nedgraderingar av ramvärden för de tillstånd som föreslås att exkluderas från 2.1.6. 

Tredje stycket under samma rubrik: 

Vi är tveksamma kring resonemanget i stycket. Bedömningarna kan se olika ut runt om i landet. 
Utredningar är inte alltid gedigna, jämlika, relevanta eller adekvata. 

Rubriker: ADL och Sociala aktiviteter 

Förslag - ersätt familjeförhållanden med: förhållande till närstående, exempelvis  
familj 

Andra stycket: ”Bedömningen baseras på uppgifter av utomstående/närstående och/eller 
vårdpersonal.”  

Varför är inte individens upplevelser medräknade här? I flertalet situationer kan inte andra än 
individen själv uttala sig, exempelvis intima situationer, såsom toalettbesök eller sexuell förmåga. 

Rubrik: Följdtillstånd efter kotpelardistorsion och hjärnskakning 

En del nackskador – i kombination med traumatisk hjärnskada eller utan – är svåra att  
avbilda. Trots avsaknaden av objektiva fynd lever ett antal personer som skadat nacken med 
långvariga symtom som exempelvis yrsel, smärta och hjärntrötthet. Det kan leda till sämre 
livskvalitet på grund av svårigheter att upprätthålla ett fungerande socialt liv, att sova ordentligt samt 
att försörja sig med den sysselsättningsgrad man önskar. 

Vi är kritiska till att minska ramvärdet och anser att det tidigare ramvärdet på 18 procent bör vara 
kvar. En minskning av värdet riskerar att skapa ett ännu större gap mellan symtombördan som 
personerna upplever och invaliditetsgrad. 

Det är beklagligt att även graderingen av yrsel föreslås att justeras ner, se 2.1.3. De föreslagna 
graderingarna i Följdtillstånd efter kotpelardistorsion och hjärnskakning samt 2.1.3 – yrsel kan slå 
hårt mot personer som lever med följderna efter en traumatisk hjärnskada eller nackskada. 

Utöver det ställer vi oss frågande till själva motiveringen i texten. Vad innebär en förändrad praxis 
och på vilket sätt kan den vara ett rimligt skäl för den förslagna ändringen av ramvärdet i 
Följdtillstånd efter kotpelardistorsion och hjärnskakning? 

 

3. Amputation, nedre extremiteterna 
 
Vi tillstyrker förslaget att använda sig av ”förstärkning” som tar större hänsyn till livssituationen i sin 
helhet. Det innebär exempelvis att invaliditetsgraden vid amputation av båda ben kan bli högre än 
summan av två amputationer. Här följer våra synpunkter: 

Vi ser positivt på Trafikskadenämndens initiativ, det vill säga att en bilateral skada bör medföra en 
"förstärkning" när det gäller beräkningen av invaliditetsgraderingen. 

Däremot saknar vi generellt ett brukar-/patientperspektiv samt att grupperna redan i ett tidigt skede 
involveras i arbetet. 
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Motivering och resonemang, femte stycke, rad 4: 
”Det kan dock förekomma fall där kumulering bör tillämpas, till exempel när en redan rullstolsburen 
person till följd av en unilateral amputation även måste amputera det andra benet.” 

Här borde "förstärkning" användas som beräkningsmetod. När en person förlorar en extremitet så 
kan hen använda sitt kvarvarande ben för att förflytta sig, stå en kort stund, avlasta osv. Att ha ett 
ben kvar ger bättre balans när någon går med protes och underlättar positionsförändringar för någon 
som inte är protesanvändare och sitter mycket. Efter en bilateral amputation behövs ofta en större 
anpassning av det dagliga livet samt ökat stöd för en fungerande vardag. Behovet av hjälpmedel är 
större och användning av proteser svårare. Livssituationen förändras många gånger avsevärt när 
personen även förlorar den kvarvarande extremiteten, eller delar av den. Det har stor betydelse för 
det fysiska och psykiska måendet. Därför vill vi uppmana att bortse från kumulering vid beräkning av 
invaliditetsgrad efter bilateral amputation. 

 

 

 

 

Kontakt:  

Marina Carlsson, förbundsordförande, och Astrid Källström, kommunikatör 

Mailadress: marina.carlsson@rtp.se, astrid.kallstrom@rtp.se 

Telefon: Marina Carlsson– 070-615 69 66; Astrid Källström – 073-626 87 26 
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