
 

742-2016 PFN 

Icke dokumenterade besvär ej tillräckligt för att symtom visat sig innan försäkrings tecknande 

För att försäkringsbolaget ska kunna avböja ersättning med anledning av att symtom visat sig 

innan försäkringens tecknande krävs enligt nämnden att det finns dokumenterade symtom innan 

försäkringens begynnelsedag.  

BAKGRUND 

I skadeanmälan som inkom till bolaget i januari 2016 anmälde NNs vårdnadshavare att NN fått 

diagnosen ADHD i januari 2016.  

BOLAGETS BESLUT  

Bolaget har avböjt att lämna ersättning eftersom de anser att symtom på NNs ADHD har visat sig före 

försäkringens tecknande den 4 oktober 2013.  

FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING 

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

ADHD inte ska ha ansett visat sig innan den 4 oktober 2013. Vårdnadshavaren har bland annat angett 

att föräldrarnas tankar om problem i förskolan förklarades med att hon var omogen, det var aldrig 

någon som nämnde något om ADHD. Det finns inget i journalerna som skulle tyda på att hon haft 

ADHD innan 2013. Hon har varit barnslig men det är inget symtom på ADHD. Att man i förskolan har 

svårt att sitta still och har svårt med inlärning betyder inte att hon hade ADHD. Det var först när hon 

började i skolan och det började ställas krav på henne som problematiken uppstod. Hon fick sin 

diagnos 2016. Till stöd för sitt yrkande har vårdnadshavaren åberopat journaler från BVC. 

BOLAGETS INSTÄLLNING  

Bolaget har vidhållit sin inställning. Försäkringen ersätter inte sjukdom, kroppsfel eller psykisk 

utvecklingsstörning – och inte heller för följder av sådana tillstånd – där symtomen visat sig före 

försäkringens begynnelsedag. Bolaget har bedömt att ersättning inte kan lämnas då NN uppvisat 

ADHD-symtom före försäkringens begynnelsedag. Att diagnosen fastställts först efter tecknandet av 

försäkringen har ingen betydelse. 

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 A under rubriken ”Sjukdom”, framgår bland annat 

att med sjukdom avses det en av läkare konstaterad försämring av hälsotillståndet under 

försäkringstiden. Med ersättningsbar sjukdom avses det inte en sjukdom, kroppsfel eller psykisk 

utvecklingsstörning och inte heller följder av sådana tillstånd där symtomen visat sig före 

försäkringens begynnelsedag.  

Utifrån föreliggande underlag finner nämnden, biträdd av rådgivande läkare, att det inte finns några 

dokumenterade uppgifter om symtom på NNs ADHD innan försäkringens tecknande den 4 oktober 

2013. Bolaget bör därför reglera ärendet i enlighet med villkoren. 
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Ämne Symptom före försäkringens begynnelsedag 

Årtal för beslut 2017 

Diarienummer 742-2016 PFN 


