68-2013 PFN
Fråga om medicinsk invaliditet för skadad lilltå
Försäkringstagaren skadade vänster lilltå mot ett stolsben. Skadan ledde till en steloperation av
tån. Försäkringstagaren har kvarstående nedsatt rörlighet och ansträngningsrelaterad värk.
Bolaget bedömde funktionsnedsättningen uppgå till en procent medicinsk invaliditet. Nämnden
har inte haft något att erinra mot bedömningen.
BAKGRUND
Av handlingarna framgår att NN den 17 mars 2008 skadade vänster lilltå mot ett stolsben. I augusti
samma år stelopererades tån.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har bedömt att NNs funktionsnedsättning till följd av olycksfallet motsvarar en medicinsk
invaliditet om en procent. Ersättning har lämnats med en procent av försäkringsbeloppet.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning. Hon anser att ersättningen för medicinsk invaliditet ska
höjas. NN förstår inte hur ett bestående handikapp värderas så lågt som till 2 000 kronor. Hon
kommer aldrig kunna följa med på några aktiviteter. Hon får använda krycka om hon ansträngt sig för
mycket och får riktigt ont vid belastning.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning att den medicinska invaliditetsgraden uppgår till en 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.
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 en procent.
Beloppet har beräknats utifrån gällande villkor och försäkringsbelopp. Någon ytterligare ersättning
kan därför inte lämnas.
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