650-2015 PFN
Bilaterala höftproteser har bedömts ge 14 procent medicinsk invaliditet
Funktionsnedsättning på en ung försäkringstagare som fått bilaterala höftproteser har bedömts
uppgå till 14 procent medicinsk invaliditet.
BAKGRUND
NN har på grund av sin sjukdom coxa profunda utvecklat besvär i höftlederna som i sin tur har
medfört att hon har genomgått en bilateral höftprotesoperation.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har bedömt att NNs funktionsnedsättning till följd av sjukdom motsvarar en medicinsk
invaliditet om tre procent.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning. Hon har yrkat att den medicinska invaliditetsgraden och
därmed ersättningen ska höjas. NN har bland annat angett att bolaget inte har bedömt någon
invaliditetsgrad på hennes höftledsplastiker. Hon har som 21-åring så mycket begränsningar att det
borde bedömas som invaliditet. Hon kommer aldrig ha samma rörelseförmåga igen. Bolaget anser att
en inflammation i höften motsvarar tre procents invaliditet och ingen invaliditet på den sidan av
höften som inte är inflammerad.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning och anfört att den medicinska invaliditeten om tre procent endast
avser vänster höft. Det finns ingen mätbar medicinsk invaliditet i höger höft.
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 sjukdomen skäligen ska fastställas
till en högre invaliditetsgrad än den som bolaget godtagit, nämligen 14 procent.
Nämnden har därvid särskilt beaktat bl.a. de risker som är förenade med proteser av detta slag.
Invaliditetsgraden är en samlad bedömning av båda höfterna.
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