756-2008 PFN
Akut försämring ansågs inte vara förutsägbar
Blodförgiftning som drabbat nyss cellgiftbehandlad cancersjuk person under resa utomlands anses
inte ha varit en förutsägbar akut försämring. Ersättning bör därmed utges för merkostnader som
har samband med försämringen.
BAKGRUND
I skadeanmälan har NN bland annat uppgett att NN insjuknat i feber, infektion och blodförgiftning
under en resa till utomlands.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har avböjt att lämna ersättning eftersom bolaget har bedömt att NN behandlades för en
allvarlig livshotande sjukdom (cancer) redan innan avresa från Sverige. Komplikationer som kan
uppstå på grund av befintlig vårdkrävande sjukdom omfattas inte av reseskyddet i hemförsäkringen.
Bolaget kan således inte ersätta de kostnader som uppstod utomlands på grund av att vårdbehov
förelåg innan avresa från Sverige.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning. NN yrkar att ersättning ska utges för sjukdomsvård och
hemtransport. NN anför bland annat att det inte förelåg något reseförbud i samband med NN:s
cancerdiagnos.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning. Bolaget har bedömt att vårdbehov förelåg redan innan avresan
från Sverige och därmed kan ersättning för de uppkomna kostnaderna (läkarvård i utlandet och
hemtransport) inte ersättas genom försäkringen. Enligt intyg från behandlande läkare i Sverige
orsakades insjuknandet i utlandet av den problematik NN hade i samband med cancern.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Enligt de för försäkringen aktuella villkoren, under rubriken ”Reseskydd”, ”Begränsningar”, framgår
att försäkringen inte gäller för vård-, rese- eller andra kostnader som beror på att vårdbehov förelåg
redan vid avresan från bostadsorten. Ersättning kan dock lämnas om hälsotillståndet akut försämrats
under resan och detta inte varit förutsägbart. Ersättning lämnas då för den merkostnad som
försämringen medför.
Nämnden, biträdd av rådgivande läkare, finner av utredningen i ärendet framgå dels att NN hade ett
visst vårdbehov på grund av sin cancersjukdom redan före avresan från Sverige, dels att NN:s
hälsotillstånd akut försämrades under resan. Denna försämring av hälsotillståndet kan enligt
nämndens mening inte anses ha varit förutsägbar. Nämnden finner därför att ersättning bör lämnas
från försäkringen för de merkostnader som försämringen av hälsotillståndet medfört.
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