75-2017 PFN
Ej dokumenterade uppgifter räcker inte för att symtom ska anses ha visats
Uppgifter om symtom som dokumenterats i efterhand är inte tillräckligt för att symtom ska anses
ha visat sig innan försäkringstagare fyllt sex år. Nämnden ansåg att ersättning för anmäld sjukdom
borde lämnas från försäkringen.
BAKGRUND
I skadeanmälan som inkom till bolaget i juni 2016 anmäler NNs far att NN har fått en autismdiagnos
den 13 november 2009.
BOLAGETS BESLUT
Bolaget har bedömt att symtom på NNs sjukdom har förelegat före sex års ålder. Därmed omfattas
hans diagnos av de sjukdomar som enligt villkoret är undantagna om de visar symtom före sex års
ålder.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING
NN har inte accepterat bolagets bedömning. Han har yrkat att ersättning ska lämnas för hans
neuropsykiatriska störning. NN har bland annat angett att han sökte läkare i december 2002 efter att
han fyllt sex år. Någon diagnos sattes dock inte utan den kom senare. Han hade symtom tidigare som
naturligtvis i retrospectoskopet var tecken på sjukdomen. Det är en medfödd sjukdom vilket skulle
innebära att inte någon kan få ersättning. Enligt praxis ska det vara tiden för läkarbesök som är
avgörande.
BOLAGETS INSTÄLLNING
Bolaget har vidhållit sin inställning att försäkringen ersätter enligt de villkor som var gällande när
försämringen av hälsotillståndet första gången påvisades av läkare vilket i aktuellt fall var den 5
december 2002. Vid detta tillfälle var det villkor 82:1 som gällde varav det framgår att försäkringen
inte ersätter för autism om symtomen visat sig före sex års ålder. NN fyllde sex år den 26 september
2002 och bolaget har bedömt utifrån de inkomna handlingarna att han uppvisat symtom på autism
innan sexårsdagen.
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 D2 framgår bland annat att försäkringen ersätter
enligt de villkor som gäller när sjukdom blir aktuell. Med detta avses när försämringen av
hälsotillståndet första gången påvisades av läkare. Detta sammanfaller inte alltid med tidpunkten för
sjukdomsdebuten.
Nämnden, biträdd av rådgivande läkare, konstaterar att NNs försämring av hälsotillståndet första
gången påvisades av läkare den 5 december 2002. Det innebär att det är villkor TryggaBarn – 82:1
som är aktuella vid regleringen av ärendet.
Av villkoren punkten D2.1. framgår vidare bland annat att om inte annat anges i försäkringsbrevet
gäller att försäkringen inte ersätter vissa sjukdomar som visat symtom innan sex års ålder och räknas

upp i särskild lista. Försäkringen ersätter inte infantil autism och autismliknande sjukdomar.
Sjukdomar som inte ersätts enligt listan kan ersättas om symtom visar sig först efter sex års ålder.
Utifrån föreliggande underlag finner nämnden, biträdd av rådgivande läkare, att det inte finns några
dokumenterade uppgifter om symtom på NNs senare konstaterade neuropsykiatriska sjukdom innan
han fyllde sex år. Bolaget bör därför reglera ärendet i enlighet med villkoren.
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