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Enligt ersdttningsbestdmmelser
av 1988har KonsortietAtagit sig att ldmna ers;ittning for liikemedelsskada,
varmed forstAssjukdom eller annan skadaav kroppslig
art som med overvdgandesannolikhethar orsakatsgenom anvdndning av ldkemedlet.I S 5 av bestdmmelserna
inte ersdttsom skadan
angesatt ldkemedelsskada
med hdnsyn till arten och svirighetsgradenav sjukdom som behandlingenavsett,
den skadadesheilsotillstind i ovrigt, skadans omfattni.g, anledningen for fackmannen att rdkna med ldkemedlets verkningar och mojligheten for honom att
forutse dessasfoljder skdligenhade bort godtas som foljd av ldkemedletsanvdndning.
Ove CarlssonbesoktevArdcentraleni Herrljunga hosten 1974pA grund av prostatabesvdr och fick di enligt egen uppgift Valiumtabletterutskrivna. Efter besok pA
Kdrnsjukhuseti Skovde den 27 december 7974 fick han recept pA ytterligare
Valiumtabletter.Efter ytterligare ldkarbesokiterkom han till virdcentralen i maj
7975 pA grund av vdrk i brostet och en kdnsla av att ldpparna och hdnderna
svullnade.Han fick di liikemedletSobril,som innehAllerbensodtazepin.Efter dnnu
ett besok pA vArdcentraleni januari 1978med oklara besvdr till hoger i ansiktet

Aterkomhan dit vAren 1.979med nervosabesvdr, somnstorningoch huvudvdrk.
Man satte dA in ett nytt bensodiazeprn- Tranzilen - och fortsatte att medicinera
med detta medel fram till i maj 1988,med nedtrappning sedan i mars samma Ar.
Den 9 augusti 1988blev han helt sjukskrivenoch har varit det alltsedandess.Vid
upprepade ldkarbesok fram till februari 1989 konstateradesabstinenssymtom.
OcksAunder de ndrmasteArensoktehan ldkarefor olika symtom av detta slag.
Sedan Ove Carlsson begdrt ersdttning av ldkemedelsforsdkringenpA grund av
besvdr med anledning av anvdndning av ldkemedlen har Ldkemedelsskadendmnden yttrat sig tvA gAngerrorande Ove Carlssonsbegdran om ldkemedelsskadeersdtfning,den 24 aprll 1998och den 16 juni 2006.I yttrandet av 1998ansig
ndmndenatt, i den mAn patientensbesvdrunder hogst sexminader efterbensodiazepinbehandlingenutgjorde en ldkemedelsskadai ersdtlningsbestdmmelsernas
mening, de vid den sklilighetsbedomningsom skulle goras enligt bestdmmelserna
fick godtas utan rdtt till ersdttning. I yttrandet av 2006 giorde ndmnden samma
bedomni.g. SendrmareBilaga1 och 2.
Ove Carlsson har efter Ldkemedelsskadendmndens
utlAtande den 16 juni 2006
pAkallat skiljeforfarandei enlighet med forsdkringsvillkoren och yrkat att skiljendmnden skall faststdlla att de kroppsligt betingadeabstinensbesvdrsom han lidit
av efter bensodiazepinbehandlingen
Vidare
utgor ersdttningsgillldkemedelsskada.
har Ove Carlssonyrkat ersdttningfor sinakostnaderi skiljeforfarandet.
Konsortiet har bestritt yrkandena, vdsentligen pA den grund att Ove Carlssons
besvdr inte orsakats av ldkemedelsanvdndningeni och for sig, att anvdndningen
inte bidragit till besvdr av kroppslig art som dr ersdttningsgillaenligt forsiikringen,
samtatt i vart fall de pAstAddaabstinensbesvdren
pAgitt hogst sexmAnaderoch i sA
fall enligt den skiilighetsbedomningsom skall gorasenligt S 5 i forsdkringsvillkoren
fir godtas utan riitt till ersdttning.Konsortiet har vidare Atagit sig att oavsett utgingen betalaersdttningentill skiljemdnnen.
Till utveckling av sin talan har Ove Carlssonanfort i huvudsak foljande:Han hade
som ung besvdr av huvudvdrk, prostatit och bihAleinflammationer,ddremot inte som pAstAttsfrAn motsidan - nAgrapsykiska problem. Redani december1,974blev
han beroende av Valium. Fram till 1978 pAgick konsumtion av Sobril (jiimte
Mogadon).Han var dA inte fri frAn abstinensbesvdr.
Den 3L maj 1,979erbjodshan
Tranzilen. Han blev dA symtomfri, vilket tyder pA att det verkligen rort sig om
frAn bensodiazepiner.
abstinensbesvdr
Ndr Tranzilensattesut sommaren1988dok
ett stort antal symtom upp muskelspdnningar,
vdrk i olika delar av kroppen,illamAende, somnsvArigheter, besvdr med synen, overklighetskdnslor, koncentrations-

svArigheter,en kdnsla av total utmattning och sAsmAningomstickningaroch ryckningar framforallt i hoger kroppshalva.Han tappade77 kg i vikt under hosten1988
och kunde inte sova mer ;in mojligen nAgon timme p& morgonen. Efter ca 1.0-"1.2
hr
forsvann den ingest han tidigare kdnt och ett nAgorlunda normalt somnmonster
Atervdnde.Under omkring 15 Ar var han stresskdnslig,och alltjdmt kan detta ibland
utgora ett problem. Han har ocksAhaft svira muskelbesvdrav olika slag. Hans
besvdr skiljer sig inte symtommdssigtfrAn mAngaandra drabbade,men skillnaden
dr att besvdrentagit sA lAng tid och skapat s& stort lidande. Det dr ovanligt men
lindAinte okiint for liikare som sysslarmed avgiftning frAn bensodiazepiner.
Konsortiet har bl.a. invdnt: Av utredningen framgAr att Ove Carlssonredan fore
insiittningen av bensodiazepinerbesvdratsav spdnningshuvudvdrk sedan 78-20
Arsildern,periodiskaansiktssmdrtorsedanmitten av 7960-talet,
kroniskaprostatitbesvdr, AterkommandebihAleinflammationeri samband med ovre luftvdgsinfektioner, diverse somatiskaobehagsom bedomts vara av psykiskt ursprung, samt
periodiska somnsvArigheter,oroskdnslor, sjiilvosdkerhet prestationsAngestoch
sannolikt hypokondriska tolkningar av somatiska besvdr. Efter insdttningen av
bensodiazepLner tillkom upprepade urinvdgsinfektioner, mojligen sammanhdngande med en konstaterad urinrorsfortrdngning. Vidare beskrivs depersonalisationsupplevelseroch vissa perceptionsrubbningar i ndra anslutning till utsdttningen. EndastdessabAdasymtom utgor genuinaabstinenssymtomsom med overvdgande sannolikhet kan ha sambandmed utsdttningen av bensodiazepiner.Det
saknasbel?iggfor att de besvdr Ove Carlssonanmdlt orsakatsgenom ldkemedelsanvdndningeni sig. Aven om bensodiazepinbehandling
skulle kunna ge forstdrkta
ursprungssymtomdr det inte mojligt att faststdllai vilken grad den bidragit till
ersdttningsgilla
besvdrav kroppslig art. Nuvarandeldkarvetenskapliga
ron ger inte
grund for antagandeatt det dr overvdgandesannolikt att kroppsligt betingade
besvdr pA grund av abstinensefter bensodiazeptnbehandlingkan phgh ldngre tid
dn sexmAnader.
I tvisten har Aberopatsvidlyftig skriftlig bevisning. Vidare har vittnesforhor iigt
rum, pA Ove Carlssonsbegdranmed hans hustru Kerstin Carlsson,docentenStefan
Borg och psykoterapeutenJan Albinsson samt pA Konsortiets begdran med f.d.
professorMarie Asberg och professorUlf Rydberg.
Kerstin Carlssonhar bekrdftatOve Carlssonsredogorelsefor hans sjukdomsforlopp
och bl.a. uppgett: Ove Carlssondiskuteradeinte mycket sina problem, och hon
mdrkte inte mycket av dem forrdn han slutademed Tranzilen.DA fordndradeshan
helt, sdrskilt forsta halvAret men dven senare - han orkade ingenting och blev
likgiltig for allt. Forst efter kansketio Ar blev han Atersig sjeilv.

mdnniskor,har bl.a.
|an Albinsson,som arbetat i 30 Ar med ldkemedelsberoende
uppgett: Ove Carlssonssymtom iir typiska abstinensbesvdrefter leikemedelsbruk.
Ndr Albinsson ldrde kdnna honom omkring 1988var han en helt annan mdnniska
dn nu, "ettvrak". Det dr mdrkligt att han lyckatsAterhdmtasig pA dettasdtt.
Ove Carlssonhar som skriftlig bevisningiberopat bl.a. foljand"."StufunBorg - da
overldkarevid Psykiska beroendekliniken,S:t Gorans sjukhus i Stockholm- har i
ett intyg av 23 mars 1992angett i huvudsak foljande som sin bedomning: Man har
tidigare sAvdl frin sjukskrivande ldkare som forsdkringskassagjort bedomningen
Patientens
att det hdr ror sig om ett resttillst&ndvid ett bensodiazeptnberoende.
sjukdomsforlopp dr relativt typiskt for detta tillstAnd med gradvis avtagande
besvdroch tilltagande kognitiv funktion. Det dr uppenbart att forloppet blivit mera
lAngdragetdn vad som dr vanligt, men det dr kdnt att en liten grupp patienter
utvecklar detta lAngdragnaforlopp. Naturligtvis kan man inte utesluta andra
medverkandefaktorer, exempelvisatt det kan foreliggabakomliggandesyndrom
som forelegat fore medicinanvdndningenoch som nu finns kvar, resp. olika typer
av sekunddrvinstfenomen.Av betydelsedr dock att forloppet i sig inte avviker frAn
vad som forekommer vid ett beroendetillstind av bensodrazepiner,dven om detta
dr utdraget i tiden.
har denne anfort bl.a. Det fanns anledning
I ett yttrande av Borg den 4 oktober 1"994
att dra slutsatsenatt vissaav Ove Carlssonsgamlabesvdrfram till 1988uppenbarligen forvdrrats under abstinensoch har karaktdrenav rebound eller rekylfenomen,
dvs. en intensifiering av besvdrensom kommer mera frekvent och dr mer intensiva
att Ove
i sambandmed utsdttningsforsok.Det talade starkt for abstinenshypotesen
Carlssonsuppgivna abstinenssymtomgradvis under den aktuella tiden gAtt tillbaka med en successivom dn lAngsamforbeittri.g. Med tanke pA att det dA behandtorde
lades ett ganska stort antal patienter under diagnos bensodiazeprnberoende
det inte vara forvAnandeom enstakafall uppvisar lAnga,alternativt extremt lAnga
symtomperioder.Den mest sannolikaorsakentill Ove Carlssonsbesvdrvar att de
till sin huvuddel fortfarandedr abstinensrelaterade.
Vidare har Aberopatsett yttrande av Borg och leg.psykologenLars Saxon den
L5 april 1996.I yttrandet redogor Borg och Saxonfor en studie, ddr Ove Carlsson
deltagif rorande reaktioner av personer med bensodiazepinabstinensvid
administrationav flumaxenil.Sedananforsbl.a.:Man kan hdvda att de lAngvariga
besvdr- bl.a. parestesier,tremor och synpAverkan- som Ove Carlssonrapporterat
kan antas vara relateradetill bensodiazepineffekter,dA hans besvdr i hogre grad
pAverkasi positiv riktning av flumazenil dn av placebo.Bilden av Ove Carlssons

besvdr, tillsammans med att de forbdttras av flum azenrl,torde visa att besvdrens
intensitet dr relaterade till bensodiazepiner.Att detta monster dven kan ses for
besvdr som forelAg innan bensodiazepinerforskrevs torde kunna forklaras av att
dessabesvdrhar intensifieratsav abstinenseller s.k. rekylfenomen.- I ett utlAtande
den 25 febru ari 1,999har Borg och Saxon,med anledning av ett yttrande av Peter
Karlsson(se nedan), vdsentligenupprepat sin bedomning och sammanfattningsvis
anfort, att den utforda belastningenmed bensodiazeprnantagonisten
flumazenil
talar for att de besvdrsom Ove Carlssonrapporterarhar ettbensodtazeprnsamband
och ddrmed stoder hans beskrivning av sina besvdr som relateradetill abstinens
eller rekylbesvdrofta relateradetill bensodiazeprnanvdndni^g.
Vid forhoret har Borg vdsentligenbekrdftat dessauttalanden och bl.a. tillagt, att
man numera inom den medicinskaexpertiseninte pA samma sdtt som tidigare
anser sig kunna ange nAgon bestdmd grdns for den tid da abstinenssymtomkan
forekommaefter anvdndning av de aktuellaldkemedlen.
Overliikare Lise-LotteRiso Bergerlind vid Psykiatriskamottagningeni Kinna har i
ett intyg den 6 november 1,996anfort bl.a.: Hon kom i kontakt med Ove Carlsson
personligenden 8 december1992.Han hade dA varit bensodiazeprnfrii fyra Ar och
fyra mAnadermen hade kvarstAendesymtom i form av myrkrypningar och fascikulationer i fot och ansikte.Under den flerArigakontakt hon haft med honom har det
for hennevarit klart att han haft ett bensodiazepinberoendemed kvarstAende,men
successivtavklingande,abstinensbild.- I ett nytt utlAtandeden 16 januari 1998har
Lise-Lotte Riso Bergerlind uttalat att Ove Carlsson har kvarstAendekroppsliga
besvdrefterbensodiazepinkonsumtion
vid stressoch overbelastning
, de framforallt
den somatiska bilden forsdmras med vdrk och myrkrypningar. I dnnu ett utlAtandeden 15 maj 2003har Lise-LotteRiso Bergerlind sammanfattningsvisanfort
bl.a: Under hennesmAngArigakontakt med Ove Carlssonhar det varit klart for
henne att han haft ett bensodiazepinberoende.Han hade tidigare i livet varit
hogpresterandeoch ur anamnesenhade inte gAtt att fe fram nAgra neurotiska
symtom. Enligt Lise-LotteRiso Bergerlindsuppfattning hade hans besvdrfluktuerat pA det sdtt som hon mott hos andra mdnniskormed ligdosberoendeav bensodiazepiner.
Leg.psykologPeterKarlssonvid AlingsAslasaretthar i ett yttrande den 5 november
1998efter testning av Ove Carlssonanfort att det sammanfattningsvisfinns minga
teckensom tyder pA en diffus hjiirnskadebild.
Ove Carlsson har vidare iberopat ett mail frAn professor Heather Ashton vid
Department of Psychiatry, Royal Victoria Infirmary, Newcastle on Tyne, ddr hon

besvararvissafrAgor om hans symtom som han st;illt i ett tidigare mail. Av Heather
Ashtons meddelandeframgAr att hon sett Atskilligapersonermed de beskrivna
abstinenssymtomen,
varvid hon hdnvisattill vissa arbetensom hon skrivit i frAgan.
I ett i oversdttningingivet arbete (Bensodrazeprner.
Hur de pAverkarkroppen och
hur man trappar ner) har hon angett att en minoritet av dem som slutat med
ldkemedlettycks lida av utdragna symtom som inte forsvinner efter nigra mAnader
eller ens Ar.
Ytterligare har Ove CarlssonAberopaten artikel i oversdttning av Dr R.F. Pearth
(Benzodiazepiner.Toxicitet, kognitiv forsdmring, negativa lAngtidseffekter &
forliingd abstinens;2000).Enligt denna artikel har vissa studier visat att forliingd
abstinensdr kopplad till biologiska abnormiteterupp till 3,5 ir och dr kopplad till
permanentafordndringar i det centralanervsystemet;Atminstone30 "/"av de bensodiazepinberoendepatienterna upplever forldngd abstinens.Dessutom har iberopats Information frAn Ldkemedelsverket4:2006(Farmakopi vid Angest Behandlingsrekommendation)tiIl styrkande av att inte abstinenssymtomenalltid gir
over pA sexmAnader.
Frin Konsortietssida har bl.a.Aberopatsfoljandeskriftligabevisning:
Marie Asberg - da vid Psykiatriskakliniken, Karolinska sjukhuset i Stockholmhar i ett yttrande till Konsortiet den 24 oktober 1-,993,
efter en utforlig redogorelse
for Ove Carlssons sjukdomshistoria, anfort bl.a.: Beskrivningen av patientens
reaktion i direkt anslutning till utsdttning av bensodiazepinerdr si pass typisk att
det dr sannolikt att han haft genuina abstinenssymtom.Med tanke pA att patienten
haft ett flertal psykiska och psykogenasomatiskasymtom redan innan han tagit
n&grabensodiazepineroch att genuina abstinenssymtomi flera Ar efter utsdttning
torde vara utomordentligt ovanliga, om de alls forekommer, bedomer Marie
Asberg det som mest sannolikt att hans nuvarande besvdr inte kunde hdnforastilt
bensodiazepiner.Det finns mAnga tdnkbara andra forklaringar till dem; den
enklaste dr Aterfall i de symtom som en gAng foranledde behandlingenmed
bensodiazepiner, diirtill kan komma att hans ursprungliga abstinensbesvdr
forliingts av olika skdl. FrAganhur IAng tid man kan rdkna med att Ove Carlsson
haft abstinensbesvdrefter utsdttandet av bensodiazepinerdr ndrmast omojlig att
besvara. De beskrivningar som finns av lAngvarig abstinens efter
bensodiazepinbehandling med lAga doser bygger helt pA mer eller mindre
karakteristiska subjektiva fenomen. Ndr patientens beskrivning kan misstdnkas
fdrgasav diverse medvetna och omedvetnafaktorer och onskningarmiste utsagor
om syndromets varaktighet baseraspA en sannolikhetsbedomning,som i sin fur
grundas pA erfarenheter frAn grupper av andra liknande patienter. Pa sidana

grunder bedomer Marie Asberg det som osannolikt att Ove Carlssonhaft ett
genuint,kroppsligt betingatabstinenssyndrom
som pAgAtti fyra tn.
I ett nytt utlAtandeden 16 december2005har Marie Asberg redogjort for vissa
senarevetenskapligaundersokningarangAendeabstinenssyndromefter benzodiazepiner.Hon framhAlleratt delademeningarrAder om huruvida sAdanasyndrom
over huvud taget kan forekomma sAlAng tid som sex mAnaderefter utsdttningeller
om de rapporteradesymtomensnarareskall sessom teckenpA den psykiskaohdlsa
som en gAng foranledde behandlingenmed ldkemedlen.Det kan enligt henne inte
betraktassom overvdgandesannolikt att symtom pA abstinenspAgArldngre dn sex
mAnader.Vidare sdgsatt det ter sig sannolikt att Ove Carlssoni direkt anslutning
till utsiittning av medicinen kan ha haft abstinenssymtommedan det dr osannolikt
att de symtom som han beskrivit vid senareliikarbesokoch uppfattat som tecken
pA abstinens(problem med att kasta vatten och ansiktssmdrtor)skulle bero pA
medicineringen;de ytterligare symtom som beskrivits (koncentrations-och ndrminnesstorningar)dr utomordentligt ospecifikaoch kan likaviil bero pi ett underliggandeAngesttillstAnd.
Vid vittnesforhorethar Marie AsbergvidhAllit dessauttalandenoch bl.a.tillagt: De
synstorningarsom forekommit efter utsdtlning av medicinen dr mera specifika. Det dr inte uteslutet men osannolikt att abstinensbesvdren
fortsdtterunder flera Ar.
Det finns overkdnsligapersonersom kan drabbasonormalth&rt.
ProfessorUlf Rydberg - da vid Institutionen for klinisk neurovetenskapvid Karolinska institutet - har i ett yttrande den 9 oktober '1,997
som avgettspA begiiran av
Ldkemedelsskadendmnden
gett en allmdn redogorelsefor forskningsteigetpA omridet och sedananfort bl.a.:Ove Carlssonhar uppenbarligendrabbatsav Atskllliga
sjukdomaroch sjukdomssymtom,sAatt bilden blir komplex. Centraltfor Rydberg
dr vad som hor till olika kroppsligaoch psykiskagrundsjukdomarrespektivevad
som rimligen kan hdnforastill effekter av bensodiazepiner.Orsakssambanden
dr
ofta mycket mer kompliceradedn vad som tidigare antagits.Anteckningarom Ove
Carlssonspsykiska tillstAnd frAn primdrvArden ger ett visst underlag for att
diagnoserna somatiseringssyndromoch Angestsyndromtorde ha forelegat hos
honom fore insdttandetav bensodiazepiner.Man vet att symtomatologinvid dessa
tillstAnd skiftar med Aren,med forbdttringar och forsdmringar,oavsettom man ger
ldkemedel eller inte. Sannolikt har Ove Carlsson liksom vissa av dem som
behandlatsmed bensodiazeptnerldngre tider fAtt vissa abstinensbesvdr,men de
kan inte ensamtrimligen forklara alla de lAngvarigaoch svArablandadebesvdrhan
sedanhaft. - Den allmdnna uppfattningenbland dagensinternationellaexperterpa
omrAdet torde vara att abstinenssymtomav akut eller kroppslig karaktdr efter

bensodiazepinerhos en psykiskt frisk person dr slut efter hogst 3-4 veckor,
undantagsvismAnader.Sannolikthar forloppeti Ove Carlssonsfall betingatsav en
olycklig kombination av dennes grundpersonlighet, tillkommande psykiska
storningaroch tillforsel av ldkemedel.- Marie Asbergsslutsatseri hennesyttrande
dr synnerligenvdl grundade. StefanBorgs och Lise-LotteRiso Bergerlind har klart
undervdrderatbetydelsenav samtidigt forekommandeannan psykisk sjukdom. De
moderna studier av fall ddr utsiittning av bensodrazepinerkopplats till sdrskilt
lAngdragnasymtom har entydigt visats foreligga endast i fall da samtidig eller
tidigare annan psykisk storning forelegat.
I ett brev av den 15 febru ari 1998har Ulf Rydberg pa frhgor av Ldkemedelsskadendmnden tillagt bl.a.: KvarstAr abstinenssymtomutover det vanliga - veckor till
mAnader- miste man hitta en alternativ forklaring, som kan ligga i genetiskaeller
andra biokemiska enzymvarianter,vilket dessutom kan vara kopplat till psykisk
sArbarhetoch psykiska symtom (ursprungssymtom).Hos en liten subgrupp av
mdnniskor med okad sArbarhethar denna ldkemedelsanvdndninggett forstdrkta
ursprungssymtom eller s.k. nocebo-symtom, dar alltfor stark fixering vid
eventuellabiverkningar frammanat allt vdrre sAdana.Uppskattningsviskan antas
att utsdttandetav bensodiazepinerna
bidragit till Ove Carlssonspsykiskabesvdr
kanskehogst ett halvAr med rent kroppsligt korrelat, och betydligt ldngre psykologiskt, om man alltfor mycket kopplar sina livsproblem till ett ldkemedel.
Vid vittnesforhorethar UIf Rydberg vdsentligenbekrdftat dessauttalanden.
Professoremeritus Bengt Janssonhar i ett yttrande den 7 september7999vdsentligen instdmt i Marie Asbergsuttalanden i hennesforsta utlAtandeoch bl.a. anfort
att de symtom som hos Ove Carlssonfanns dokumenteraderedan fore 1,975tydde
pA att det fannsen psykisktbetingad"ursprunglig sjukdom".
DocentenBo Siwershar i ett utlAtandeden 77 april2005,under hdnvisning till Ove
Carlssonssjukdomshistoriasamt Marie Asbergsoch Ulf Rydbergsyttranden,anfort
att det inte finns nAgon overvdgandesannolikhetfor att de besvdr Ove Carlsson
refererartill skulle ha sin grund i den bensodiazepinmedicinering
han genomgAtt;
kan foreliggamen strdckersig i tiden inte over ett halvt ir.
abstinensbesvdr
Domskiil
Av bevisningen fAr till en borjan ansesframgA foljande. Efter att vid upprepade
tillfdllen ha sokt ldkare pA grund av frdmst prostatit men dven vissa mera obestdmda vdsentligenkroppsliga besvdrhar Ove Carlssonpa sdtt han berdttatbrukat

ldkemedel fram till 1988,dA Tranzilen utsattes.Han drabbades dA av allvarliga
besvdr delvis av kroppslig art, sAsommuskelspdnningar,vdrk i olika delar av
kroppery illamAende,synbesvdr,en stark kdnsla av utmattning samt stickningar
och ryckningari delar av kroppen.Besvdrenbestodunder Atskilliga hr men kom att
sAsmAningomavklinga.
Konsortiethar i forsta hand invdnt att dessabesvdrinte berott pA liikemedelsbruk
utan pA Ove Carlssonspsykiska liiggning. SAvitt framkommit har emellertid Ove
Carlssoninte fore sitt ldkemedelsbrukvisat nAgra psykiska sdrdrag som skulle
kunna ensamtforklara hans sjukdomstillstindefter 1988.Aven om besvdrendelvis
kan ha berott pA andra orsaker mAstedet ansessom overvdgandesannolikt att de
ocksAforanlettsav ldkemedelsbruket.
Konsortiet har gjort g;illande att i sA fall besvdren kan ansesorsakade av ldkemedelsbruketbara under hogst ett halvArefter det att bruket upphort och att dessa
foljder skdligenfAr tAlasav Ove Carlssonutan ersdttning.
Enligt allmdnnaskadestAndsprinciper
ligger bevisbordanpA den part som pA detta
vis pAstAratt den skadeorsakparten svarar for endastorsakaten del av skadan;hdr
kan hdnvisastill Hellner-Radetzki,SkadestAndsriitt(2007)s. 208,216f, BengtssonStromb;ick,Skadestindslagen(2 uppl . 2006)s. 143 f, frln lagforarbetenbl.a. SOU
'1.983:7
s. 82 ff och prop. 7985|86:83
s. 47 samt frAn rdttspraxisbl.a. NIA 7978s. 281
och NJA 1,992s. 740 I och II. Anledning saknasatt betrdffandeldkemedelsforsdkringen, som vdsentligenbygger pA skadestAndsrdttsliga
grundsatser,tilldmpa avvikande principer i denna fuhga (jf, dven kommentaren till 3 S ersdttningsbestdmmelsernafor ldkemedelsforsdkring,
vilken antyder en liknande bevisregel).
Bevisningeni tvisten ldmnar inget otvetydigt beskedom att skadeverkningarnaav
ldkemedelsbruketinskrdnker sig till en sAbegrdnsadtid som Konsortiet angivit. I
varje fall makarna Carlssonsoch Jan Albinssonsuppgifter om sjukdomsforloppet
tyder pA att Ove Carlssonkan utgora ett sAdantundantagsfalldiir verkningarna
kan ha drabbat sdrskilthArt. Ldkemedelsskadendmnden
har visserligeni yttrandet
hr 1,998ansett dA foreliggande vetenskapligaron inte ge grund for antagandeatt
besvdrenkunde pAgAldngre tid dn sex mAnader,men tydligen motsdgsdetta av
viss senareforskning. Delade meningar har framforts - dven i Aberopadlitterafur om hur ldnge sidana foljdverkningar av ldkemedelsbruketiir mojliga eller troliga.
Med hdnsyn hiirtill kan Konsortiet inte ansesha styrkt sitt pAstAendeom de begrdnsadeverkningarna av ldkemedelsbruket.SAtillvida flr emellertid Konsortiets
stAndpunkt godtas, som de skadeverkningarsom dr att tillskriva Ove Carlssons
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ldkemedelsbrukinte kan antasha varat ldngre dn uppskattningsvistre Ar efter det
att ldkemedletutsatts.
FrAganblir dA om Ove Carlssonmed denna utgAngspunktkan ansesskdligenha
bort godta dessabesvdrsom en foljd av ldkemedletsanvdndning.Av utredningen
framgAr att besvdren inneburit en betydande forsdmring av hans livskvalitet
Atminstoneunder den angivnatiden. Av betydelsedr vidare att enligt de foretedda
journalernainte nAgotav de aktuellaldkemedlenhar ordineratspA grund av nAgra
mera allvarliga sjukdomssymtomhos Ove Carlsson.Under sAdanaforhAllanden
vore det inte skiiligt om han utan ersdttningskulle fA godta besvdrenunder sApass
ling tid.
SAvittavserden angivna tiden foreliggeralltsAersdttningsskyldighetfor Konsortiet.
Eftersom Ove Carlsson bara fort faststdllelsetalanbetrdffande Konsortietsansvar
kan skiljendmndenendastkonstateraatt ett sAdantansvarforeligger utan att uttala
sig om ersdttningensstorlek. Denna fir bestdmmasmed utgingspunkt i vad som
hdr har sagtsom tiden for skadeverkningarnapA grund av medlet.
Vad angiLrrdttegAngskostnaderna
har Ove CarlssonfAtt bifall till sin faststdllelsetalan. Han skall alltsA tillerkdnnasoj:imkad ersdttning for sina kostnader.Med
hdnsyn till de delvis komplicerademedicinskafrAgor som tvisten rort och den
lAngatid som den pAgAttframstir den begdrdaombudsersdttningen
som skdlig.

Domslut
Skiljeniimndenforklarar att Konsortiet dr ersdttningsskyldigtmot Ove Carlssonpa
grund av den Aberopadeldkemedelsforsdkringen.
Konsortiet forpliktas att ersdtta Ove Carlssonsrdttegingskostnadermed 737 256
(etthundratrettiosjutusentvAhundrafemtiosex)
kronor, varav 132000 kronor i ombudsarvode(inbegripetmervdrdesskatt).
Ersdttningtill skiljendmndenfaststdlles
enligt foljande:
Till Bertil Bengtsson108000kronor i arvode;
till Jan Melander 115 670 kronor, varav 90 000 kronor utgor arvode, 2536 kronor
ersdttningfor kostnaderoch 231,34mervdrdesskat|samt
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till Kjell Widmark 112500 kronor, varav 90 000 kronor utgor arvode och 22 500
kronor mervdrdesskatt.
Konsortietforpliktas enligt Atagandeatt utge sAlundafaststdlldersdttningtill skiljendmndenjdmte mervdrdesskattsom kan utgA pA ersdttningentill Bertil Bengtsson.
For ersdttningen till Bertil Bengtssonskall utgA sdrskild loneskatt enligt lagen
(1990:659)
om sdrskild loneskatt.Ersdttningentill Jan Melander och Kjell Widmark
innefattarsocialaavgifter.

Part som dr missnojd med skiljeniimndensbeslut om ersdttning till skiljemdnnen
ftn forc talan hos Stockholmstingsrdtt inom tre mAnaderfrAn den dug di parten
fick del av skiljedomen.
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