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Forsikringsvilkår Alvorlig sykdom 

 
1. Hvem som er forsikret 

Forsikringen gjelder for den personen som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan kjøpes forsikring på 
personer i alderen 18 til 60 år som er bosatt i Norge, og som fyller ett av følgende kriterier: 

• Har vært sammenhengende bosatt i Norge i de 5 siste år. 
• Er norsk, svensk eller dansk statsborger bosatt i Norge.  

Det er en betingelse for dekning at den forsikrede er medlem i norsk folketrygd når forsikringstilfellet 
inntreffer.  

 
2. Forsikringens omfang 

Forsikringen Alvorlig sykdom er en forsikring hvor avtalt forsikringssum utbetales som et engangsbeløp, 
dersom forsikrede i forsikringstiden får konstatert en av de sykdommene/diagnosene som er opplistet i 
punktene under. For hver diagnose er det kriterier for alvorlighetsgraden av sykdommen. Disse må være 
oppfylt for å ha rett på utbetaling.  

På noen av diagnosene vises det til ICD-10. Dette er en forkortelse for den internasjonale statistiske 
kvalifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.  
 
2.1 Hjerteinfarkt 
Endelig diagnose av akutt hjerteinfarkt, varig ødeleggelse av hjertemuskelvev som følge av nedsatt eller 
manglende blodtilførsel. Dette skal bekreftes av en påvisning av økning og/eller reduksjon av kardiale 
biomarkører (Troponin I, Troponin T eller CK-MB) med minst en verdi over 99 prosent percentilen av øvre 
referansegrense, sammen med minst ett av følgende kriterier som bevis for svekket blodtilførsel til 
hjertemuskel: 
 
 Hjertesymptomer og funn forenlige med akutt hjerteinfarkt.  
 Nye EKG forandringer typisk for hjerteinfarkt. 

 
I spesielle tilfeller, dersom det er tvil om diagnosen, kan følgende brukes som tilleggskriterium: 
 
 Bildeframstilling (ultralyd eller annet) som viser en tilkommet svekkelse av hjertemuskulaturen. 

 
Diagnosen skal være stilt av kardiolog eller indremedisiner.  
 
2.2 Hjerneslag 
En lesjon av hjernen forårsaket av utilstrekkelig blodforsyning eller blødning, som oppfyller følgende 
kriterier:  

 Akutt innsettende nevrologiske utfall typisk for diagnosen hjerneslag. 
 Nye objektive nevrologiske utfall, konstatert ved klinisk undersøkelse, av mer enn 60 dagers 

varighet. 
 CT eller MR-scanning av hjernen bekrefter nye lesjoner svarende til diagnosen hjerneslag.  

  Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin eller nevrokirurgi.  
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Forsikringen dekker ikke:  

 Transitorisk ischemisk anfall (TIA). 
 Traumatisk skade av hjernevev eller blodårer i hjernen. 
 Unormale scanningsfunn i hjernen, som ikke kan relateres til de konstaterte objektive nevrologiske 

utfall. 
 

2.3 Kreft 
Forsikringen dekker ondartede (maligne) svulster og diagnosen skal være basert på resultatet av 
histologisk undersøkelse. I tillegg omfattes: 
 
• Leukemi.  
• Maligne lymfomer.  
• Hodgkin’s sykdom.  
• Benmargskreft.  
• Sarkomer. 
 
Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi.  
 
Forsikringen dekker ikke:   
 Alle svulster som ved histologisk undersøkelse beskrives som forstadier til kreft (premaligne) eller som 

bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. 
 Alle former for hudkreft, inkludert føflekkreft med tykkelse på 0.5 mm eller mindre.  
 Kronisk lymfatisk leukemi Binet stadie A.  
 Kreft oppstått som følge av HIV-infeksjon.  
 Prostatakreft med mindre den er utviklet til minst T2N0M0 i TNM eller har en Gleason score på 7 eller 

høyere.  
 Papillær kreft i skjoldbruskkjertelen stadie 1. 

 
2.4 Multippel sklerose 
Sikker diagnose av multippel sklerose. Lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning fra 
forskjellige deler av sentralnervesystemet og på forskjellige tidspunkter, enten i form av nye nevrologiske 
utfall eller nye lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning. Sykdommen skal ha medført 
objektive nevrologiske utfall av mer enn 6 måneders varighet, og det må være gjennomført undersøkelser 
som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer. Diagnosen og de objektive neurologiske utfall 
skal være bekreftet av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi.   
 
2.5 Koronar bypass-operasjon 
Utført hjertekirurgisk operasjon av en eller flere innsnevrede eller blokkerte kranspulsårer med anleggelse 
av vene- og/eller arteriegrafts, utført som åpen hjertekirurgi, eller kirurgisk inngrep på personer med 
symptomer forenlig med myokardiskemi (iskemisk hjertesykdom). Diagnosen skal være stilt på en 
kardiologisk klinikk eller sykehusavdeling eller av spesialist i kardiologi. 
 
2.6 Organtransplantasjon 
Utført transplantasjon eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre 
eller benmarg fra donor.  
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2.7 Tap av hørsel 
Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det skal foreligge 
resultat av audiometri, som viser en høreterskel på 95 desibel eller høyere i hele frekvensspekteret. 
Diagnosen skal være stilt av en spesialist i øre-, nese- og halssykdommer.  

2.8 Tap av syn 
Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer 
synsstyrke på 1/60 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av 
spesialist i øyesykdommer.  
 
2.9 Tversnittlammelser 
Ryggmargsskader/-lidelser som fører til varige lammelser av begge ben og/eller begge armer, eller minst 
en arm og et ben, med vedvarende og fullstendig avbrudd av ryggmargens ledningsevne. Det kreves sikker 
diagnose stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi. Krav om erstatning kan tidligst fremmes etter at 
lammelsen(e) har vedvart i 3 måneder etter at den (de) ble diagnostisert.  
 
2.10 Godartet svulst i hjerne 
Godartede svulster i hjerne som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-
tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet. Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og 
vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi 
 
2.11 ALS og andre motornevronsykdommer 
Motornevronsykdom av en ukjent årsak. Omfatter følgende diagnoser:   

 Spinal muskelatrofi (SMA).   
 Progressiv muskelatrofi (PMA).  
 Progressiv bulbær parese (PBP).  
 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS).  
 Primær lateral sklerose (PLS).  
 Pseudobulbar palsy.   

Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse eller 
MR-undersøkelse. Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell 
sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt. Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.   

2.12  Nyresvikt 
Kronisk nedsatt nyrefunksjon som krever jevnlig dialysebehandling. 
 
2.13  Amputasjon 
Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet. Amputasjon av hånd ved håndleddet eller 
større del av armen. 
 
2.14 Hjerteklaffkirurgi 
Utført åpen hjertekirurgisk behandling av ervervede hjerteklaffsykdommer med innsettelse av kunstige 
mekaniske eller biologiske hjerteklaffproteser.  
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2.15  Alvorlig Angina pectoris 
Angina pectoris hvor operasjon (bypass) eller utblokking (PCI) vurderes som nødvendig, også der den 
operative behandlingen av medisinsk tekniske årsaker ikke lar seg gjennomføre. Behovet for 
operasjon/utblokking må være vurdert av spesialist i kardiologi. 
 
2.16 Parkinson sykdom 
Primær Parkinsons sykdom, ICD-10 kode 20. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.   
Parkinsonisme som følge av medikamentbruk er ikke dekket. 
 
2.17  Alvorlig brannskade 
Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved «rule of 
nine» eller tilsvarende metode. Diagnosen skal være stilt av spesialist i plastisk kirurgi. 
 
2.18 Alzheimers før fylte 65 år 
Alzheimers sykdom med fremadskridende hukommelsestap og tap av evne til tenkning, språk og 
problemløsning, ICD-10 kode 30. Diagnosen skal være fastsatt ved MR-scanning av hjernen. Diagnosen 
må være stilt av en spesialist i nevrologi eller geriatri.  Forsikringen dekker ikke demens ledsaget av 
bevegelsesforstyrrelser, som ved eksempelvis Huntingtons Chorea eller Parkinsons sykdom. Demens som 
følge av forkalkningssykdom i hjernekar (vaskulær demens), traume eller infeksjoner dekkes heller ikke. 
 
2.19 Utposing på hovedpulsåren 
Utposing på hovedpulsåren (aorta aneurisme) Utposing (aneurisme) på hovedpulsåren i forløpet gjennom 
brystkasse eller mage og som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-
tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet. Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i 
karkirurgi. Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet. 
 
2.20 Utvidelse av hjernens pulsårer 
Utposninger (aneurisme) på hjernens blodårer som krever operasjon.   
Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet. 
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi eller nevroradiologi. Operasjon på 
halspulsåren (carotis) er ikke dekket. 
 
2.21  Godartet svulst i ryggmarg 
Godartede svulster i ryggmarg som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk 
tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet. Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og 
vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi. 
 
2.22 Schizofreni 
Diagnosen må være stilt av spesialist i psykiatri og omfatter diagnosene med kodene F20.0 - F20.9 
(schizofreni) i ICD10. 
 
2.23 Bindevevssykdom 
Autoimmun, kronisk sykdom som skader vev i indre organer. Forsikringen omfatter sykdommene Systemisk 
lupus erythematosus (SLE; ICD-10 kode M32) og Systemisk sklerose (SSc, Sklerodermi; ICD-10 kode 
M34). Diagnosen må være stilt av spesialist i revmatologi og må oppfylle gjeldende kriterier etter ACR 
(American College of Rheumatology) eller SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) 
retningslinjer.  
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Forsikringen dekker ikke diskoid lupus erythematosus, legemiddelindusert lupus/sklerodermi eller andre 
atypiske immunologiske forstyrrelser eller tidlige endringer som gir mistanke om sykdommen, men som 
ikke oppfyller kriteriene ovenfor. 
 
2.24 HIV/AIDS som følge av blodoverføring eller yrke 
Infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) eller diagnostisert Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS), hvis det overfor selskapet kan dokumenteres at infeksjonen er skjedd på grunn av en av de 
følgende årsaker:  

 Overføring av infisert blod eller blodprodukter fra en blodbank, som er offentlig registrert og godkjent 
av helsemyndighetene. Infeksjonen med HIV som følge av blodoverføring skal være skjedd etter 
forsikringens ikrafttredelsestidspunkt. Serokonversion til HIV infisering skal skje innen 6 måneder fra 
overføringstidspunktet. 
   

 Som følge av et utilsiktet sprøytestikk under utførelse av en persons normale profesjonelle yrke 
(som praktiserende lege, praktiserende tannlege, sykepleier, hjelpepleier, sosial arbeider, laborant, 
sykehusansatt, ansatt ved redningstjeneste eller ambulansetjeneste, ansatt ved fengselsvesenet 
eller ansatt ved politiet). Enhver hendelse som fører til et eventuelt erstatningskrav, må være skjedd 
i forsikringstiden og skal være meldt til selskapet innen syv dager etter hendelsen. Som 
dokumentasjon på smitteoverføring er kravet at uhellet er meldt som en yrkesskade samt at en 
negativ HIV-test er utført innen 10 dager etter smitteoverføringen, etterfulgt av en positiv HIV-test 
innen de neste 6 måneder. 

 
 Mottagelse av et transplantert organ som tidligere har vært infisert med AIDS virus. Forsikringen 

dekker ikke HIV-infeksjon som følge av seksuell overføring eller intravenøs bruk av narkotika.  
 

Omstendighetene rundt infeksjonen skal være utfyllende dokumentert (av lege, sykehus og/eller 
laboratorium) og resultatene av en negativ HIV-test forut for eller innenfor 10 dager etter hendelsen skal 
fremskaffes. Dette skal følges av en positiv HIV-test innen 12 måneder fra forsikrede ble utsatt for smitte. 
 
2.25   Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne  
Smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt) forårsaket av bakterie (ICD-10 kode G00 og G01), 
hjernebetennelse forårsaket av virus eller bakterie (encefalitt ICD-10 kode G05.0 og G05.1), samt abscess 
(ansamling av puss) i hjernen (ICD-10 kode G06.0).  
 
Diagnosen skal være stilt av nevrologisk, nevrokirurgisk eller indremedisinsk sykehusavdeling, basert på 
typisk sykehistorie og funn på MR av hjernen og spinalvæskefunn.  
Forsikringen dekker ikke myelitt (betennelse kun i ryggmargen) dersom ikke denne medfører 
tverrsnittlammelse som omfattes av eget punkt.  
 
3. Hvem forsikringen utbetales til 

 
Forsikringen utbetales til forsikringstaker.  
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4. Begrensninger 
 

Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom:  
  
4.1 Sykdommen/skaden skyldes forhold som kommer inn under punktene 14 og 15 i de Generelle 

forsikringsvilkårene.  
4.2 Sykdom, tilstand eller lidelser som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder 

etter at forsikringen trådte i kraft, jf. FAL § 13-5.  
4.3 Alvorlig sykdom skyldes helsemessige forhold som selskapet har reservert seg mot. Eventuell 

reservasjon kommer frem av forsikringsbeviset. 
4.4 Dersom en sykdom faller inn under mer enn en diagnosegruppe, gir forsikringen likevel bare rett til 

erstatning for en av dem. 
4.5 Forsikrede dør innen 30 dager etter at diagnosene er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller 

forsikrede er oppført på venteliste.  
 

Begrensningene i punkt 4.2 gjelder ikke for kunder som flytter tilsvarende forsikringer fra et annet selskap, 
forutsatt at den tidligere forsikringen hadde vært i kraft i minst 12 mnd før den ble sagt opp. 
Symptomklausulen i punkt 4.2 gjelder da kun eventuell økning av dekningsomfanget og/eller økning av 
forsikringssum.   

 
5. Opphør  

 
Forsikringen Alvorlig sykdom opphører når forsikrede fyller 67 år eller ved utbetaling av en erstatning. 

 
 

6. Meldefrist 
 

For at retten til erstatning skal inntre, må den som er berettiget til erstatning gi melding om kravet til 
selskapet innen 18 måneder etter at hun eller han fikk kjennskap til de forhold som danner grunnlag for 
kravet, jf. FAL § 18-5. 


