
Preskriptionstid ännu inte börjat löpa 

Bedömning av invaliditet till följd av astma hos barn kan enligt tabellverket "Medicinsk invaliditet - 

sjukdomar 2013" tidigast göras vid 18 års ålder. Preskription avseende ersättning för medicinsk 

invaliditet kan inte anses inträda före denna tidpunkt.  

BAKGRUND  

I skadeanmälan som inkom till bolaget den 7 mars 2016 har NNs vårdnadshavare uppgett att NN är 

allergisk mot timotej, gråbo, björk och hund. Han har sedan 2007 rinnit och astma. 

BOLAGETS BESLUT 

Bolaget har avböjt att lämna ersättning för NNs sjukdomsbesvär eftersom anmälan om sjukdomen 

inkommit för sent och fordran är preskriberad. 

FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING  

NNs vårdnadshavare har inte accepterat bolagets bedömning. Vårdnadshavaren har yrkat att 

ansökan inte ska anses vara preskriberad. Vårdnadshavaren har bland annat angett att de först under 

våren 2016 fått kännedom om att det kunde föreligga rätt till ersättning från försäkringen. Anmälan 

är därmed gjord inom tre år från att de haft kännedom om fordringen och i vart fall inom tio år från 

debuten av besvären. Denna typ av besvär bör inte bedömas förrän barnet har fyllt 18 år. 

BOLAGETS INSTÄLLNING 

Bolaget har vidhållit sin inställning. Allmän preskriptionstid är i det aktuella ärendet i första hand den 

treåriga preskriptionsregeln och då ska anmälan göras inom tre år från det att kännedom om fordran 

tidigast kunde göras gällande. I NNs fall har han och hans vårdnadshavare haft kännedom om 

sjukdomen sedan debuten 2007 och därmed skulle anmälan gjorts till bolaget senast 2010. 

NÄMNDENS BEDÖMNING  

Nämnden har gått igenom handlingarna i ärendet och kommit fram till att det finns skäl att ändra 

bolagets beslut. 

Skäl för nämndens bedömning 

Av de för försäkringen aktuella villkoren, punkten E.15, framgår bland annat att den som har anspråk 

på försäkringsersättning måste väcka talan mot bolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om 

att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde 

göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. 

Vid prövningen av fråga om preskription bör innehållet i det branschgemensamma medicinska 

tabellverket för sjukdomar beaktas. Av det framgår att bedömning av medicinsk invaliditet vid astma 

bör göras i stationärt läge efter minst fem års förlopp och tidigast vid 18 års ålder och när astman är 

optimalt utredd och behandlad i enlighet med gällande nationella riktlinjer.   

Inledningsvis konstaterar nämnden att ärendet saknar medicinsk utredning. Av den befintliga 

utredningen framkommer att NN fick diagnosen allergi under år 2007 och att astman tillkom några år 

senare. Det är ostridigt att ansökan om försäkringsersättning inkom till bolaget den 7 mars 2016 och 

att han ännu inte har fyllt 18 år. Bolaget har bevisbördan för att preskription föreligger. Mot 

bakgrund av ovanstående anser nämnden, biträdd av rådgivande läkare, att preskription enligt 

treårsregeln inte kan anses föreligga då en medicinsk invaliditetsgrad enligt tabellverket inte kan 



fastställas innan han fyllt 18 år. Bolaget bör därför utreda om det föreligger någon medicinsk 

invaliditet till följd av hans astma och allergi.  
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