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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 juli 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över betänkandet Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd 

(SOU 2016:37).  

 

Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet är i huvudsak positivt till de i utredningen lämnade 

lagstiftningsförslagen, liksom förslaget om självreglerande åtgärder inom 

försäkringsbranschen. 

 

Advokatsamfundet vill dock framhålla följande synpunkter. 

 

Åtgärder för att främja tvistlösning i och utanför domstol 
 

Advokatsamfundet konstaterar att möjligheten för försäkringssökande att vända sig till 

domstol när ett försäkringsbolag nekar att teckna en personförsäkring eller beviljar en 

sådan försäkring med villkor som avviker från de normala, sällan används.  

 

Enligt Advokatsamfundet finns, bland annat utifrån rättssäkerhetsaspekter, behov av att 

förbättra den praxisbildning som råder på personförsäkringsområdet. Det begränsade antal 

mål rörande personförsäkringar i domstol kan till stor del hänföras till bristande 

information kring möjligheterna att driva process för den enskilde. Enligt samfundets 

förmenande skulle en förbättrad information kring rätten till rättsskydd kunna råda bot på 

detta förhållande. Ett stärkt konsumentsskydd kräver även att konsumenter erhåller bättre 

information också i andra hänseenden. 
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Förslaget om Personförsäkringsnämnden som utomrättslig prövningsinstans i 
tvister angående rätten till personförsäkring 
 

Utredningens förslag om en prövning av tvister av denna typ i Personförsäkringsnämnden, 

som ett alternativ till rättslig prövning vid allmän domstol, innebär både fördelar som 

nackdelar.  

 

Några av fördelarna är att prövningen är skriftlig och kostnadsfri för konsumenten. Denna 

typ av tvister berör dock ytterst komplexa frågor om försäkringstekniska beräkningar och 

riskbedömningar. Tvisterna rörande kontraheringsplikten för personförsäkring handlar 

dessutom i regel om medicinska bedömningar. Försäkringsbolaget har således generellt 

sett ett kunskaps- och resursöverläge mot konsumenten som är betydande. 

 

I betänkandet föreslås att överprövningen av försäkringsbolags beslut i frågor som rör 

rätten till personförsäkring ska ske hos en nämnd vars huvudman är Svensk Försäkring. 

Kostnaderna för nämndens verksamhet ska fördelas mellan de olika försäkringsbolagen. 

Personförsäkringsnämndens försäkringsmedicinska rådgivare ska utses av styrelsen för 

Svensk Försäkring. Enligt Advokatsamfundet finns en uppenbar risk för att dessa faktorer 

innebär att konsumenter ser Personförsäkringsnämnden mer som ett partsorgan, än som ett 

organ som ska leva upp till höga krav på objektivitet och opartiskhet. 

 

De komplexa frågeställningar som angivits ovan kan dessutom vara svåra för 

konsumenten att själv sätta sig in i och argumentera kring.  

 

En prövning av nuvarande ärenden hos Personförsäkringsnämnden ger i regel inte 

möjlighet för konsumenten att anlita juridiskt ombud med stöd av en rättsskydds-

försäkring. Detta inverkar menligt på konsumentens möjligheter att försöka anskaffa 

medicinsk bevisning exempelvis i form av utlåtanden från specialister. Vid en tvist om 

rätten till personförsäkring skulle det därför även kunna uppstå en obalans mellan 

konsumenten och försäkringsbolaget avseende tillgången till juridisk och medicinsk 

sakkunskap. 

 

Personförsäkringsnämnden, som utomrättsligt tvistlösningsorgan, skulle bättre kunna 

motiveras om frågan hur nämndens medicinska rådgivare utses ses över, i syfte att öka 

konsumentens uppfattning om en objektiv bedömning. Vidare borde försäkringsbranschen 

i sina rättsskyddsvillkor öppna upp för möjligheten att bevilja rättsskydd i denna typ av 

tvister redan avseende prövning i Personförsäkringsnämnden. Här bör en jämförelse göras 

med vad som i vissa fall gäller för prövning av patientskadetvister i Patientskadenämnden 

och vid allmän domstol. 
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