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Funktionsnedsättning efter en axelluxation har bedömts uppgå till sex procent medicinsk invaliditet
Nämnden ansåg att besvären efter axelluxation var större än enligt bolagets bedömning. Nämnden
höjde därmed den medicinska invaliditetsgraden från tre procent till sex procent.
BAKGRUND
Vid skadeanmälan har NN uppgett att han ramlat och slagit höger axel ur led. Han fick den reponerad
på sjukhus. Enligt uppgifter i ärendet inträffade skadan 6 juli 2013.
FÖRSÄKRINGSBOLAGETS BESLUT
Försäkringsbolaget har bedömt att NNs funktionsnedsättning till följd av olycksfallet motsvarar en
medicinsk invaliditet om tre procent.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat försäkringsbolagets bedömning. Han har yrkat att den medicinska
invaliditetsgraden och därmed ersättningen ska höjas. NN har bland annat angett att den ersättning
som utgått inte är i paritet med den skada, det fysiska lidandet och den komplicerade skadebild som
uppstått. Han har värk i axelpartiet och domningar i underarmen som ofta övergår i skakningar vid
ansträngning. Han har svårt att ligga/sova på höger sida. Biceps är ofta ömmande och underarmen
domnar/skakar.
FÖRSÄKRINGSBOLAGETS INSTÄLLNING
Försäkringsbolaget har vidhållit sin inställning.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Nämnden har gått igenom handlingarna i ärendet och kommit fram till att det 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 kan fastställas till en
högre invaliditetsgrad än den som försäkringsbolaget godtagit. Nämnden finner att den medicinska
invaliditetsgraden bör fastställas till sex procent.
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