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Cirkulärreferat 10-2010 
 
Fråga om ersättning för särskilda olägenheter i arbete  
 
Vid en trafikolycka i oktober 2005 ådrog sig CL en fraktur mellan halskota C 5 och C 6, vilken 
medförde en komplett spastisk tetraplegi. Den medicinska invaliditeten bedömdes till 95 pro-
cent. När trafikolyckan inträffade studerade CL sista året på gymnasiet. Efter olyckan avsluta-
de han sina gymnasiestudier ett år för sent och studerade därefter enstaka ämnen på högskola. 
Därefter har han efter arbetsprövning erhållit en lönebidragsanställning på halvtid. Han har 
ett kontorsarbete. Han har ansetts berättigad till ersättning för särskilda olägenheter i arbete 
med 4 500 kr per år. 
 
I yttrande den 29 april 2010 uttalade nämnden bl.a. följande. 
 
”Av den medicinska utredningen framgår att CL inte har någon som helst viljemässig rörelse-
förmåga i underkroppen. Han har viss styrka i axlar, armbågar och kan föra upp handlederna. 
Han kan därför köra en lättviktsrullstol på plant underlag. Han klarar inte att förflytta sig själv i 
samma nivå. Han kan inte kontrollera tarm- och blåsfunktion. Han är i behov av assistans dyg-
net runt.  
 
CL får ökad värk i axlar efter allt sittande och orkar inte längre träna i den omfattning som han 
borde. Han kämpar mot ett flertal hinder under sin arbetsdag såsom framkomlighet med rullsto-
len, rörlighet, stress och mental trötthet. Han hinner inte alltid med vad han fått i uppgift att 
göra, varför han då måste skjuta arbetet till helgen för att klara tidsgränser. Han blir oerhört 
trött efter en halv arbetsdag och måste vila när han kommer hem. 
 
Bolaget anser att ersättning för särskilda olägenheter i arbete bör lämnas med 3 000 kr. 
 
Nämndens bedömning. 
 
Ersättning för särskilda olägenheter lämnas efter en individuell prövning och endast i undan-
tagsfall då den schabloniserade tabellersättningen för men inte kan anses utgöra en tillräcklig 
kompensation för den skadelidandes anspänning i arbete. Vid en samlad bedömning av omstän-
digheterna i ärendet anser nämnden – med hänsyn till de besvär som CL har – att det föreligger 
sådana speciella förhållanden att ersättning för särskilda olägenheter för anspänning i arbete bör 
lämnas. I ersättningsbeloppet för men ingår ersättning för anspänning i arbete med 4 545 kr per 
år enligt tillämpad mentabell. Nämnden förordar att han härutöver får ersättning för särskilda 
olägenheter för anspänning i arbete med 4 500 kr per år.” 
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