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Fråga om ersättning för särskilda olägenheter 
 
En kvinna med ryggmärgsskada samt fingerfraktur (90 procents invaliditet), som efter trafik-
olyckan arbetar halvtid som ridinstruktör, har ansetts berättigad till ersättning för särskilda 
olägenheter i arbete med 3 500 kr per år. 
 
I yttrande den 17 september 2008 uttalade nämnden bl.a. följande. 
 
 
-------------- 
 
”Särskilda olägenheter 
Av den medicinska utredningen framgår att JL till följd av trafikskadan är förlamad från midjan 
och ner samt är helt rullstolsbunden. Hon har efter trafikolyckan börjat arbeta halvtid som rid-
instruktör. JL ger ridlektioner praktiskt och teoretiskt i grupp samt vissa privatlektioner. Hon 
har även visst administrativt arbete. JL arbetar måndag till lördag och tar sig själv till arbetet 
med hjälp av egen bil. Vidare framgår att hon har svårt att hålla temperaturen och har besvär 
från vänster hand samt får lätt sår på fötterna. Hon har mycket stor anspänning på grund av sina  
skadebesvär.  Bolaget anser att omständigheterna inte är sådana att ersättning för särskilda olä-
genheter bör lämnas. 
  
Nämndens bedömning 
 
Ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete lämnas efter en individuell prövning och 
endast i undantagsfall då den schabloniserade tabellersättningen för men inte kan anses utgöra 
en tillräcklig kompensation för den skadelidandes anspänning i förvärvsarbete. Nämnden anser 
– med hänsyn till skadans art och den anspänning JL har med att utföra de arbetsuppgifter som 
krävs - att det föreligger sådana speciella förhållanden att ersättning för särskilda olägenheter i 
förvärvsarbete bör lämnas. I ersättningsbeloppet för men ingår ersättning för anspänning i för-
värvsarbete med 4 371 kr per år enligt aktuell mentabell. Nämnden förordar att hon härutöver 
får ersättning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete med 3 500 kr per år. ”  
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