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Andra försäkringar

Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK
eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna
ersättning för skadeföljderna efter vaccinationen.
Försäkringarna kan vara tecknade i barnets namn i form av en barnförsäkring eller
sjukförsäkring. Det kan även finnas försäkringar tecknade privat på föräldrarna eller
genom fackförbund och liknande som även omfattar barnen. Det kan vara fråga om
gruppförsäkringar genom facket eller genom arbetsgivaren, tillägg till hemförsäkringen, sjukförsäkring, sjukkapitalförsäkring eller liknande.
Ersättningen från de privata försäkringarna samordnas eller avräknas normalt inte mot
ersättningen från Läkemedelsförsäkringen. Barnen kan alltså ha rätt till ersättning från
flera försäkringar samtidigt beroende på villkoren i försäkringen. Rena kostnader, t.ex.
medicinkostnad, ersätts dock bara från ett ställe.
Vi har fått i uppdrag av Narkolepsiföreningen att se över vilka olika försäkringsvillkor
som gäller för de försäkringar som föräldrarna meddelat att de har för sina barn. Jag
kommer att göra en kort redogörelse nedan av vad dessa försäkringar kan innehålla,
men jag vill först uppmärksamma några viktiga saker som gäller kring dessa privata
försäkringar.
Ni föräldrar måste själva se till att skadan anmäls till alla de försäkringar som
kan vara aktuella. Ni skall också begära att få en skriftlig bekräftelse på att
försäkringsbolaget tagit emot skadeanmälan. Det löper tidsfrister för att göra
skadeanmälan.
Vissa privata försäkringar har tidsfrister som börjar löpa från den första läkarkontakten eller då försämringen i hälsotillståndet första gången påvisades av
läkare, oavsett om narkolepsidiagnosen ställdes vid denna tidpunkt. Det är därför oerhört viktigt att Ni så snart som möjligt ser till att alla tänkbara försäkringar tecknade för barnet eller på barnet genom Er har fått in skadeanmälan.
Försäkringsbolagen kommer sedan att återkomma till Er med olika besked – i
vissa fall kanske ersättning betalas ut direkt, i vissa fall kanske Ni får ett negativt besked att ersättning ej kan lämnas genom försäkringen.
Om försäkringsbolagen på något sätt skriver att detta är ”deras slutliga ställningstagande” eller definitiva besked måste Ni begära skriftligen att försäkringsbolaget håller ärendet öppet. Ännu har det gått för kort tid för att skadorna hos de privata försäkringarna skall kunna avslutas.
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För det fall att försäkringen har villkor som gör att narkolepsisjukdomen och dess följder kan ersättas finns det – beroende på vilket bolag det gäller – olika ersättningsmöjligheter. Ni bör själva begära att få försäkringsvillkoren för just de aktuella försäkringarna Ni har, för att kontrollera vilken ersättning som kan utges.
Många försäkringsbolag har även försäkringsvillkoren på sin hemsida så att det går lätt
att läsa. Alla bolag har olika villkor och lämnar olika typer av ersättning, men i de flesta fall innehåller barnförsäkringarna följande möjligheter till ersättning.

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen som bestäms i en procentgrad (%). Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av läkemedel eller annan behandling fastställs invaliditetsgraden med
beaktande av detta.
Ersättningen lämnas i form av ett engångsbelopp och storleken bestäms av invaliditetsgraden och försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet/försäkringsbeskedet.
T.ex. kan försäkringsbeloppet vara 1 miljon kronor. Om den medicinska invaliditetsgraden bestäms till 10 % är ersättningen för medicinsk invaliditet 100.000 kr, d.v.s. 10
% av försäkringsbeloppet. Ersättningarna kan därför variera mycket i de privata försäkringarna beroende på vilket försäkringsbelopp varje barn har i sin försäkring. Det
kan också finnas tilläggsbelopp om den medicinska invaliditetsgraden är hög.
Kom ihåg att detta nu gäller de privata försäkringarna – systemet med försäkringsbelopp gäller inte när Läkemedelsförsäkringen gör sin bedömning av ersättning, utan där
finns särskilda tabeller för hur stor ersättningen blir.
Ersättning kan lämnas först när den framtida och bestående medicinska invaliditeten
fastställts, dock tidigast ett år efter det att sjukdomen har visat sig.
Om nedsättningen av kroppsfunktionen avsevärt förändras och förändringen kan anses
bestående kan den fastställda invaliditeten omprövas vid försämring som uppkommer
innan den försäkrade fyllt 30 år.
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Ekonomisk/förvärvsmässig invaliditet
Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Försäkringsbeloppet för ekonomisk invaliditet framgår av försäkringsbeskedet.
Kraven för rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet varierar i villkoren, men normalt gäller alltid att det krävs minst 50 % arbetsoförmåga och i vissa fall krävs även att
Försäkringskassan beviljat aktivitetsersättning/sjukersättning (tidigare förtidspension).
Alla möjligheter till rehabilitering och omskolning måste också vara uttömda.
Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp i förhållande till försäkringsbeloppet.
Om försäkringsbeloppet som i tidigare exemplet är 1 miljon kronor och barnet fått en
halv (50 %) aktivitetsersättning lämnas ersättning med 500.000 kronor, d.v.s. 50 % av
försäkringsbeloppet. Försäkringsbolaget har normalt rätt att enligt villkoren då avräkna
tidigare utbetald ersättning för medicinsk invaliditet. I vårt exempel skulle således de
100.000 kr avräknas från den ekonomiska invaliditetsersättningen om 500.000 kr, så
att totalt 400.000 kr betalas ut för ekonomisk invaliditet.

Vårdkostnader eller kostnadsbidrag
Ersättning kan lämnas för kostnader i samband med särskild vård och tillsyn av barnet,
under förutsättning att Försäkringskassan beviljar den försäkrades vårdnadshavare
vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn till minst en
fjärdedel. Här varierar förutsättningarna för att få kostnadsbidraget från försäkringsbolag till försäkringsbolag, och det är viktigt att kontrollera vilka krav som ställs.

Kostnader för skadans läkande
Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukvård, behandling, läkemedel och
hjälpmedel ersätts i de flesta försäkringarna. Vissa ställer krav på att det skall vara läkarvård inom landstinget, medan vissa försäkringar även täcker kostnader hos privat
vårdgivare under vissa förutsättningar.
Kostnader för resor
Resor till och från vård eller behandling eller merkostnader för resor med särskilt
transportmedel kan ersättas.
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Kostnader för hjälpmedel vid bestående invaliditet
Om sjukdomen eller olycksfallsskadan förväntas leda till bestående invaliditet, lämnas
ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för inköp eller hyra av hjälpmedel.
Hjälpmedlet ska ha föreskrivits av läkare som nödvändigt för att lindra invaliditetstillståndet och underlätta den försäkrades dagliga livsföring. Kostnader för hjälpmedel
ska på förhand godkännas.

Ersättning för fritidsaktivitet
Någon försäkring har även villkor som medger ersättning för avgift för organiserad
aktivitet utanför hemmet och/eller kostnad för assistent vid sådan aktivitet vid högre
medicinsk invaliditet.
Sjukhusvistelse
Om sjukdom eller olycksfallsskada medför att den försäkrade blir inskriven på sjukhus
för flera dagar i sträck kan ersättning lämnas för kostnader i samband med vistelsen på
sjukhuset.
Barnförsäkring
Vård i hemmet
Om försäkrad som är yngre än 16 år måste vårdas i hemmet direkt efter sjukhusvistelse
enligt ovan kan ersättning för vård i hemmet lämnas i vissa försäkringar. Då förutsätts
dock att den försäkrade inkommer med läkarintyg som intygar att anhörigs vård av den
försäkrade i hemmet är medicinskt motiverad och att vårdbehovet kvarstår minst 14
dagar räknat från första sjukhusvårdsdagen. Läkarintyget ska också ange hur länge
vården krävs. Försäkringen ersätter inte vård i hemmet om minst halvt vårdbidrag beviljats från Försäkringskassan för samma sjukdom.
Förnyad försäkring efter 25 års ålder
Barnförsäkringarna upphör normalt vid 25 års ålder. De flesta barnförsäkringarna erbjuder en ny vuxenförsäkring utan föregående hälsoprövning för de barn som haft försäkringen om begäran görs innan 25 års ålder.
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Även om det för många ligger längre fram i tiden att barnen uppnår 25 års ålder och
förlorar sin barnförsäkring, kan det vara viktigt att redan nu uppmärksamma möjligheten att få en förlängd försäkring efter 25 års ålder i det försäkringsbolag där barnen
tidigare haft sin försäkring. Risken är att barnen efter 25 års ålder vid nytecknande av
helt nya försäkringar annars kan få svårigheter att få en fulltäckande försäkring då undantag kan gälla för narkolepsisjukdomen.
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