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Fråga bl a om när arbetsförmågan blivit helt och bestående nedsatt 

I skadeanmälan, som kom in till bolaget den 30 oktober 2002, har NN uppgett bland annat att hon 

sedan 1999 lider av nack- och axelbesvär. Det har konstaterats att hon har degenerativa 

förändringar i halsryggen. Bolaget har bedömt att NN:s funktionsnedsättning till följd av sjukdom 

motsvarar en medicinsk invaliditet om fem procent och vidare anfört att momentet i försäkringen 

som ersätter förvärvsmässig invaliditet upphör vid 55 års ålder  

NN har inte accepterat bolagets beslut. Hon har yrkat att den medicinska invaliditetsgraden och 

därmed ersättningen ska höjas. NN har bland annat angett att då hennes arbetsförmåga är nedsatt 

med minst 50 procent borde den medicinska invaliditetsgraden vara högre. Hon har även yrkat 

ersättning för förvärvsmässig invaliditet och anser att det är de ursprungliga villkoren som ska gälla. 

Till stöd för sitt yrkande har hon åberopat handlingarna i ärendet. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 

Med medicinsk invaliditet förstås fysisk eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och 

utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Enligt 

nämnden, biträdd av rådgivande läkare, kan den medicinska invaliditet, som föranletts av NN:s 

sjukdom, inte skäligen enligt de för försäkringen gällande villkoren fastställas till en högre 

invaliditetsgrad än den bolaget godtagit, eller således fem procent. När det gäller frågan om rätt till 

ersättning för förvärvsmässig invaliditet gör nämnden följande bedömning. Bolaget har gjort gällande 

att rätten till ersättning för förvärvsmässig invaliditet upphör vid 55 års ålder. Utredningen i ärendet 

visar att NN:s sjukdom - degenerativa förändringar i nacke och halsrygg - blivit påvisad vid 

läkarundersökning före det att NN fyllt 55 år. Utredningen i ärendet visar också att NN:s sjukdom 

blivit för framtiden bestående före det att hon fyllt 60 år. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av 

innehållet i NN:s försäkringsbrev och momenten B1, B5 och C1 i försäkringsvillkoren föreligger enligt 

nämndens mening förutsättningar för rätt till ersättning för förvärvsmässig invaliditet. 
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