734-2004 PFN
Skada har inte uppkommit pga av något olycksfall
Utredningen i ärendet ger inte stöd för att skadan har uppkommit genom någon oförutsedd
plötslig händelse.
BAKGRUND
I skadeanmälan har NN uppgett bland annat att han den 7 augusti 2003 skulle sova och fick handen
klämd i en dörr. Han har angett att han måste ha somnat på den hand han klämt, för när han
vaknade gjorde handen hemskt ont och var svullen. NN genomgick en operation av höger hand den 9
augusti 2003 och har nu nedsatt känsel och rörlighet i handen.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har bedömt att de anmälda besvären inte har uppkommit genom ett olycksfall enligt
försäkringsvillkoren, varför ersättning inte kan utgå. Av de medicinska underlag som finns att tillgå i
ärendet har bolaget inte kunnat finna att de besvär från höger hand som föranlett operation beror på
att den försäkrade klämt handen i en dörr. Underlagen har givit ett starkare stöd för att han under en
längre tid sovit med handen/armen under sig, vilket medfört cirkulationsskador.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets inställning utan gör gällande att den anmälda händelsen bör
bedömas som ett olycksfall och att sedvanlig skadereglering bör ske utifrån hans
olycksfallsförsäkring.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning.
NÄMNDENS BEDÖMNING
I de aktuella försäkringsvillkoren (punkt D1) anges att en olycksfallsskada är en kroppsskada som den
försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Enligt nämndens bedömning ger
utredningen i ärendet inte stöd för att NN drabbats av någon oförutsedd plötslig händelse utan
utredningen ger snarare stöd för att besvären uppkommit genom att den försäkrade under en längre
tid sovit med handen/armen under sig, vilket medfört cirkulationsskador. Eftersom NN:s besvär
således inte orsakats av ett olycksfall i försäkringsvillkorens mening har bolaget haft fog för att
avböja att utge ersättning.
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