99-2004 PFN
Ytterligare kostnadsbidrag borde utges
Försäkringskassan hade först beviljat tre fjärdedelars vårdnadsbidrag pga bland annat diabetes. På
grund av en beteendestörning beviljades sedan helt vårdnadsbidrag. Bolaget ansåg att halvt
kostnadsbidrag var tillräckligt och hänvisade till att beteendestörning/eventuell autism inte
omfattades av försäkringen. Nämnden ansåg dock att tre fjärdedelars kostnadsbidrag borde utges.
BAKGRUND
NNs vårdnadshavare har i anmälan, som inkom till bolaget den 15 oktober 2001, anmält att NN lider
av diabetes typ 1, laktosintolerans och atopisk dermatit. Tre kvarts vårdbidrag har utgått från
Försäkringskassan från och med oktober 2001. Med anledning av att NN konstaterats ha ytterligare
besvär i form av en beteendestörning har Försäkringskassan beviljat helt vårdbidrag från och med
mars 2003.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har för NNs diabetes, laktosintolerans och atopiska dermatit lämnat halvt kostnadsbidrag
från och med den 1 oktober 2003. Bolaget har efter omprövning av kostnadsbidraget med anledning
av att Försäkringskassan höjt vårdbidraget från 75 procent till 100 procent beslutat att lämna fortsatt
halvt kostnadsbidrag. Bolaget meddelade även att någon ersättning inte kunde lämnas för NNs
beteendestörning.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NNs vårdnadshavare har inte accepterat bolagets bedömning utan har yrkat att bolaget betalar ut 75
procents kostnadsbidrag. Därvid har vårdnadshavaren, med hänvisning till ansökan om vårdbidrag,
bland annat anfört att det ökade tillsynsbehovet uppgår till 32,5 timmar per vecka och inte som
bolaget ansett cirka 20 timmar per vecka.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit att NNs diabetes, laktosintolerans och eksem motsvarar ett halvt kostnadsbidrag
och att hennes beteendestörning/eventuell autism inte omfattas av försäkringen. Bolaget har vidare
anfört att av NNs hela vårdbidrag motsvarar 50 procent av hennes beteendestörning, vilken således
inte är ersättningsbar.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Enligt nämndens bedömning ger utredningen i ärendet inte vid handen att någon väsentlig ändring
inträtt i det vård- och tillsynsbehov NN tidigare bedömts ha med anledning av sjukdomarna diabetes,
laktosintolerans och eksem och för vilket Försäkringskassan beviljat tre fjärdedels vårdbidrag.
Nämnden anser därför att bolaget bör utge ersättning motsvarande 75 procent av försäkringens
kostnadsbidrag för NNs diabetes, laktosintolerans och eksem.
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