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Tekniskt hjälpmedel som är ämnat att lindra invaliditetstillstånd ska ersättas ur försäkringen
Kostnad för tekniskt hjälpmedel, Ferticare, bör enligt nämnden ersättas ur försäkringen eftersom
det kan anses lindra invaliditetstillstånd efter tumör i ryggrad.
BAKGRUND
I skadeanmälan som inkom till bolaget i december 2014 har NN uppgett att han drabbats av
Syringomyeli som orsakats av en tumör i ryggraden vilket han sökte läkarhjälp för i augusti 2014. Han
har tidigare opererats vid två tillfällen för skolios.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har tidigare bedömt att hans medicinska invaliditetsgrad till följd av sjukdomen uppgår till 60
procent och att hans förvärvsmässiga invaliditetsgrad motsvarar 50 procent. Bolaget har avböjt att
lämna ersättning för hjälpmedlet ”Ferticare” eftersom kostnaden inte ingår i
försäkringsomfattningen enligt villkoret. Enligt villkoren ingår kostnad som avser tekniska hjälpmedel
vid förändringar i boendemiljö som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan.
Enligt villkor ingår ersättning via rehabiliteringsåtgärder som föreskrivits av läkare som syftar till en
återgång i arbete eller studier.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning. Han har yrkat att ersättning ska lämnas för Ferticare. NN
har bland annat angett att det hjälper honom att kunna ha sex med sin sambo och att kunna skaffa
barn framtiden.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning.
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.4.1, framgår bland annat att om sjukdom medför
att försäkrad behöver rehabilitering eller tekniska hjälpmedel lämnas ersättning för skäliga och
nödvändiga kostnader av engångskaraktär. Ersättning kan lämnas för tekniska hjälpmedel samt för
förändringar i boendemiljö som kan lindra ett invaliditetstillstånd eller öka rörelseförmågan.
Nämnden anser inte att villkoret kan tolkas som att endast tekniska hjälpmedel vid förändringar i
boendemiljön kan ersättas. Nämnden tolkar villkoret på så sätt att tekniska hjälpmedel kan ersättas
om kostnaden är skälig och nödvändig samt kan lindra ett invaliditetstillstånd. Nämnden, biträdd av
rådgivande läkare, anser att det tekniska hjälpmedlet Feritcare är ämnat att lindra NNs
invaliditetstillstånd till följd av hans sjukdom. Kostnaden är även av engångskaraktär samt skälig och
nödvändig. Bolaget bör reglera kostnaden ur försäkringen i enlighet med detta.
Ämne Kostnadsbidrag
Årtal för beslut 2017
Diarienummer 715-2016 PFN

