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Sårinfektion, inte samband med medfödd grundsjukdom 

Försäkringsvillkoren angav att ersättning inte lämnas för medfödd sjukdom eller för följder av 

sådana sjukdomar. Sårinfektion som inträffat efter en operation på grund av medfödd sjukdom 

ansågs inte vara en sådan följd som villkoren avsåg.  

BAKGRUND 

I sjukdomsanmälan har försäkringstagarens vårdnadshavare bland annat uppgett att 

försäkringstagaren drabbades av bråck i pungen, vilket opererades med påföljande sårinfektion och 

hög feber.    

BOLAGETS BESLUT 

Bolaget har avböjt att lämna ersättning eftersom man i samråd med rådgivande läkare har bedömt 

att åkomman är medfödd.    

FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING 

Vårdnadshavarna har inte accepterat bolagets bedömning. De yrkar att försäkringsbolaget ska 

ersätta vårdnadshavarna för tiden på sjukhuset. Vårdnadshavarna anför bland annat att även om 

bråcket var medfött så var inte komplikationerna det. Komplikationerna som följde efter operationen 

var en jätteinfektion i operationssåret, hög feber som inte gick ner och antibiotika som inte 

fungerade. De blev kvar på sjukhuset i två veckor.    

BOLAGETS INSTÄLLNING 

Bolaget har vidhållit sin inställning.    

NÄMNDENS BEDÖMNING 

Enligt de för försäkringen gällande villkoren, punkten F 1.2, framgår att försäkringen inte gäller för 

sjukdom, kroppsfel eller psykomotorisk försening/utvecklingsstörning – och inte heller för följder av 

sådana tillstånd – om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt att åkomman funnits sedan 

födelsen eller har sitt ursprung från sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden eller att 

anlag till åkomman funnits vid födseln.   

Nämnden, biträdd av rådgivande läkare, delar bolagets bedömning att försäkringstagarens bråck är 

en medfödd sjukdom och att försäkringen därför inte gäller för sjukdomen och den av sjukdomen 

föranledda operationen. 

När det gäller försäkringstagarens sårinfektion gör nämnden följande bedömning. Sårinfektionen är 

en icke förväntad komplikation som uppkom vid den operation försäkringstagaren genomgick. 

Infektion är ett fristående sjukdomstillstånd som inte har något medicinskt samband med den 

medfödda sjukdomen. Nämnden anser med hänsyn härtill att försäkringstagarens sårinfektion inte är 

att hänföra till sådana följder av medfödda tillstånd som försäkringsvillkoren anger och att 

försäkringen därför gäller för infektionen.  
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