387-2013 PFN
Fråga om medicinsk invaliditet vid nackfrakturer samt fråga om samband med Parkinsonliknande
symptom
Försäkringstagaren föll i badrummet och ådrog sig två nackfrakturer vilket genererade en
ryggmärgsskada. Senare samma år utvecklade han Parkinsonliknande symptom. Bolaget har
bedömt att den medicinska invaliditetsgraden till följd av olycksfallet uppgick till 33 procent. De
Parkinsonliknande symptomen har inte bedömts ha samband med olycksfallsskadan. Nämnden har
delat bolagets bedömning.
BAKGRUND
Av handlingarna framgår att NN den 1 april 2010 föll i badrummet och bröt nacken på två ställen
vilket genererade en ryggmärgsskada.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har bedömt att NNs funktionsnedsättning till följd av olycksfallet motsvarar en medicinsk
invaliditet om 33 procent.
Ärendet har även varit föremål för prövning hos bolagets kundombudsman vilket inte har medfört
någon förändrad bedömning.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har via sitt ombud har inte accepterat bolagets bedömning. Ombudet har yrkat att den
medicinska invaliditetsgraden och därmed ersättningen ska höjas. Sedan sommaren 2010 har NN
blivit allt sämre. Det har dessutom tillkommit en Parkinsonliknande sjukdom. Till en början ansåg inte
NN att den Parkinsonliknande sjukdomen hade samband med olycksfallet men efter att ombudet
varit i kontakt med en neurokirurg på Karolinska och fått reda på att sjukdomen är traumarelaterad
yrkar NN nu invaliditetsersättning även för de besvär som kan hänföras till denna sjukdom.
Neurokirurgen har uttryckt misstankar om att den extremt höga dos av Baklofen som har skrivits ut
på grund av ryggmärgsskadorna kan ha medfört den Parkinsonliknande sjukdomen.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning att den medicinska invaliditetsgraden till följd av olycksfallet
uppgår till 33 procent.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Nämnden har gått igenom handlingarna i ärendet och kommit fram till att det inte finns skäl att
ändra bolagets beslut.
Skäl för bedömningen
Med medicinsk invaliditet förstås en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av
orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden.
Graden av medicinsk invaliditet bestäms med ledning av tabeller som är gemensamma för hela
försäkringsbranschen. Tabellerna innehåller en gradering i procent av olika funktionsnedsättningar
där 100 procent svarar mot en helt nedsatt funktionsförmåga. Bedömningen görs från den tidpunkt
besvären kan anses bestående, det vill säga varken blir bättre eller sämre.

Utredningen ger inte stöd för att den Parkinsonliknande sjukdomen klart mera sannolikt skulle vara
en följd av olycksfallet.
Baserat på den utredning som har lagts fram i detta fall gör nämnden, biträdd av rådgivande läkare,
den bedömningen att den medicinska invaliditet som föranletts av olycksfallet inte skäligen kan
fastställas till en högre invaliditetsgrad än den som bolaget godtagit, eller således 33 procent.
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