
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cirkulär nr 1/2017 

 

Fråga om undantagna diagnoser 

 

I ett ärende angående ersättning från en sjukförsäkring var frågan 

om diagnoserna bipolär sjukdom typ 1, bulimia nervosa och 

generaliserat ångestsyndrom var undantagna från ersättning. 

Enligt avtalsvillkoren var adhd och följder av sådan sjukdom 

undantagna från ersättning. Nämnden konstaterade att det av 

allmänna principer för tolkning av avtal av detta slag följer att det 

tydligt måste framgå av försäkringsavtalet om en viss sjukdom är 

undantagen från ersättning. Vid en tolkning av försäkringsavtalet 

fann nämnden att diagnoserna bipolär sjukdom typ 1, bulimia 

nervosa och generaliserat ångestsyndrom inte var undantagna från 

ersättning.  

 

Nämnden anförde följande.  

 

Av de för försäkringen aktuella villkoren framgick att ett antal sjukdomar 

var helt undantagna från ersättning. Bland de sjukdomar som räknades 

upp var neuropsykiatrisk störning (t.ex. adhd, Aspergers syndrom, autism 

och utvecklingsförsening). Uppräknade sjukdomar ersattes aldrig från 

försäkringen och inte heller lämnades någon ersättning för följder av sådan 

sjukdom. Enligt försäkringsvillkoren räknades sjukdomar med medicinskt 

samband som ett och samma sjukdomsfall.  

 

Nämnden konstaterade att det av allmänna principer för tolkning av avtal 

av detta slag följer att det tydligt måste framgå av försäkringsavtalet om 

en viss sjukdom är undantagen från ersättning.  

 

Det aktuella försäkringsavtalet var utformat så att det där angavs ett antal 

sjukdomar som var undantagna från ersättning. De omtvistade 

diagnoserna förekom inte bland dessa sjukdomar. Nämnden ansåg att 

avtalet inte kunde förstås så att enbart det förhållandet att det kunde 

föreligga medicinsk samsjuklighet mellan en undantagen sjukdom och 

någon annan sjukdom medförde att den andra sjukdomen också var 

undantagen från ersättning. I varje fall kunde ett sådant undantag inte 

anses framgå tillräckligt tydligt av villkoren. 

 

Vid en tolkning av försäkringsavtalet fann nämnden alltså att diagnoserna 

bipolär sjukdom typ 1, bulimia nervosa och generaliserat ångestsyndrom 

inte var undantagna från ersättning. I detta låg att dessa sjukdomar inte 

heller kunde anses som följder av adhd.  

 


