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Cirkulärreferat 9-2010 
 
Fråga om ersättning för särskilda olägenheter i arbete 
 
En högerhänt man med en slitskada på nervflätan i höger arm (19 procents invaliditet), som 
efter trafikolyckan har återgått till sitt arbete som elektriker på heltid, har ansetts berättigad 
till ersättning för särskilda olägenheter i arbete med 2 000 kr per år. 
 
I yttrande den 26 april 2010 uttalade nämnden bl.a. följande. 
 
”Av den medicinska utredningen framgår att RE ådrog sig en slitskada på nervflätan till höger 
arm i samband med trafikolyckan. I invaliditetsintyget anges att han har mycket nedsatt rörlig-
het och kraft från axeln ner till handen, mer än 50 procents bortfall av kraften i tvärhandsgrep-
pet och pincettgreppet, mycket svag bicepsfunktion, kramp och domningar efter ansträngning 
samt köldintolerans. RE är högerhänt. Efter trafikolyckan har han återgått i heltidsarbete som 
elektriker sedan februari 2008. RE har uppgivit att han inte kan lyfta höger tumme, inte greppa 
med höger pek- och långfinger och att han har svårigheter med att vrida höger arm och handled. 
Skadebesvären medför problem för honom bl.a. vid arbeten ovan huvud och under ställverks-
golv samt vid kabeldragning och precisionsarbeten. 
  
Bolaget anser att särskilda olägenheter i förvärvsarbete bör lämnas. 
 
Nämnden gör följande bedömning. 
 
Ersättning för särskilda olägenheter i arbete lämnas efter en individuell prövning och endast i 
undantagsfall då den schabloniserade ersättningen för men inte kan anses utgöra en tillräcklig 
kompensation för den skadelidandes anspänning i förvärvsarbete. Av den medicinska utred-
ningen framgår att RE har fått stora besvär med finmotoriken på grund av trafikolyckan. Nämn-
den anser, med hänsyn till den anspänning som RE har med att utföra de arbetsuppgifter som 
krävs att det föreligger sådana speciella förhållanden att ersättning för särskilda olägenheter i 
arbete bör lämnas. I ersättningsbeloppet för men ingår ersättning för anspänning i förvärvsarbe-
te med 4 371 kr per år enligt aktuell mentabell. Nämnden förordar att han härutöver får ersätt-
ning för särskilda olägenheter i förvärvsarbete från och med den 1 november 2006 då han delvis 
återgick i arbete med 2 000 kr per år.” 
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