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Sammanfattning
En grundläggande princip vid försäkringsavtal är att försäkringsgivaren får
vetskap om de omständigheter som behövs för att bedöma risken för att ett
försäkringsfall skall inträffa. För att försäkringssystemet skall kunna fungera
måste det vara ovisst om och när det kommer att inträffa ett försäkringsfall.
Genteknikens utveckling innebär att det i framtiden går att få information
om vilka sjukdomar en person kan komma att drabbas av. Detta leder till
problemet om försäkringsbolag skall ha rätt att få ta del av den
informationen eller inte. Det finns många åsikter i detta kontroversiella
ämne. Försäkringsbolagen hävdar att de med hänvisning till FAL har rätt till
lika mycket information som försäkringstagaren har om dennes
hälsotillstånd, medan andra, t ex vissa läkare och privatpersoner, hävdar att
detta innebär ett intrång i den personliga integriteten. Idag finns det ingen
lagreglering på området i Sverige, utan frågan regleras endast av ett avtal
som ingåtts mellan Sveriges Försäkringsförbund och staten. Uppsatsen
behandlar frågeställningarna vad som är gällande rätt angående
upplysningsplikten och hanteringen av genetisk information, vilka
konsekvenser det blir om försäkringsbolag tillåts, respektive inte tillåts,
använda informationen samt om det finns ett behov av en lagstiftning på
området.
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Förord
Denna uppsats är (förmodligen) det sista jag kommer att prestera som
student vid Juridiska fakulteten i Lund. Uppsatsen sätter därmed punkt för
mina juridikstudier. Det har varit nio terminer fyllda av mycket studerande
och pendlande mellan hopp och förtvivlan. Trots mina tvivel i början har jag
nu en färdig examensuppsats och en examen i juridik. Jag vill därför tacka
ett antal personer som hjälpt mig att komma dit jag står idag. Först och
främst vill jag tacka min mamma, Ann Ortner, för att hon alltid har trott på
mig, stöttat och uppmuntrat mig. Jag vill också tacka min make, Kristian
Ortner, som har varit ett otroligt stöd under hela min studietid. Min
handledare, Eva Lindell- Frantz förtjänar ett stort tack för att hon varit
tillgänglig och uppmuntrande, och har gett goda råd längs vägen. Ett tack
vill jag säga till de försäkringsbolag som ställt upp och besvarat mina
intervjufrågor, utan Er hjälp hade uppsatsen varit ett kapitel kortare och
enligt min mening inte tillräckligt väl underbyggd. Slutligen vill jag också
tacka Maria Lindbergson på Sveriges Försäkringsförbund för att hon hjälpt
mig med material till uppsatsen.

"Det är aldrig så svårt som det vid en första anblick verkar vara!"

________________________

Therese Ortner
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Förkortningar
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

ARN Allmänna reklamationsnämnden

Bet Betänkande

Dir Direktiv

DN Dagens nyheter

Ds Departementsserie

FAL Lag (1927:77) om försäkringsavtal

HD Högsta domstolen

HR Hovrätten

LivVN Livförsäkringens Villkorsnämnd

NFAL Förslag till ny försäkringsavtalslag (DS 1993:39)

NFT Nordisk försäkringstidskrift

NJA Nytt juridiskt arkiv

Prop Proposition

RH Rättsfall från hovrätterna

SekrL Sekretesslagen (1980:100)

SDS Sydsvenska Dagbladet

Skr Skrivelse

SOU Statens offentliga utredning

SvJT Svensk Juristtidning

TR Tingsrätten
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1 Inledning

1.1  Presentation av ämnet

Försäkringsavtal bygger på att det är ovisst om det kommer att inträffa ett
försäkringsfall. Försäkringsbolaget måste kunna lita på att
försäkringstagarens uppgifter om den egna hälsan är korrekta och att båda
parter har samma vetskap om risken att ett försäkringsfall skall inträffa.
Gentekniken utvecklas med stormsteg och inom en snar framtid kommer
möjligheterna att kunna fastställa säkra diagnoser över människors
kommande sjukdomar att förbättras. Genetiska tester och förutsägbarheten
som blir följden, är något nytt för försäkringssystemets uppbyggnad.
Problemen med hur denna nya information skall hanteras i
försäkringssammanhang är många och åsikterna i detta kontroversiella ämne
glider isär. Det pågår för tillfället en debatt om dessa problem runt om i
världen. Försäkringsrätten är ett område där genetisk information kan
användas men också där denna information kan missbrukas. Det gäller här
att göra en avvägning mellan försäkringsbolagens intresse av att få
fullständig information om den försäkrade och den enskildes intresse av
skydd för den personliga integriteten.1

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att presentera den nuvarande regleringen (de lege
lata) av upplysningsplikten och användandet av genetisk information vid
tecknande av privata personförsäkringar, samt att diskutera om det finns ett
behov av en lagstiftning i framtiden (de lege ferenda). Syftet är också att
analysera vilka konsekvenser den för mänskligheten nya informationen kan
medföra och att försöka komma fram till en tillfredsställande lösning på
problemet.

1.3 Problemställningar

De frågeställningar som jag avser att besvara i arbetet är följande:
� Vad är gällande rätt (de lege lata) avseende upplysningsplikten och

hanteringen av genetisk information i Sverige och i andra länder?
� Vilka blir konsekvenserna om försäkringsbolagen tillåts, respektive inte

tillåts, använda genetisk information vid riskbedömningar?
� Finns det ett behov av lagstiftning på området i framtiden (de lege

ferenda)?

                                                
1 Skr. 1998/99:136 s. 26.
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1.4 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar endast liv- och sjukförsäkringar, jag kommer således
inte att behandla socialförsäkringar, pensionsförsäkringar och
sakförsäkringar. Trots att konsumentförsäkringslagen (1980:38) i vissa
situationer reglerar personförsäkringar, t ex då en personförsäkring ingår i en
sakförsäkring, utelämnar jag denna lag p g a att den generellt inte används
vid personförsäkringar. Eftersom jag i uppsatsen främst kommer att beröra
vad som gäller angående upplysningsplikten av genetisk information,
kommer jag endast inledningsvis att nämna den generella regleringen av
upplysningsplikten enligt FAL. Uppsatsen fokuseras uteslutande på
tillgången till genetisk information i försäkringssammanhang och utelämnar
därför frågor som t ex användningen av genetisk information i arbetslivet,
trots att det är ett närliggande och lika aktuellt område.

1.5 Metod och material

I uppsatsen har jag huvudsakligen använt mig av den traditionella juridiska
metoden för att fastställa vad som är gällande rätt. Metoden innebär att jag
studerat lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin, d v s jag har använt mig
av den juridiska rättskälleläran. Även avgöranden från privata och statliga
organisationer, som t ex ARN, har utnyttjats som underlag i uppsatsen p g a
att de har ett stort inflytande över hur regleringen på området tillämpas i
praktiken. Mycket av materialet som använts är hämtat från artiklar ur
tidskrifter och dagstidningar där det skrivits en hel del om ämnet eftersom
det debatteras mycket för närvarande. Mig veterligen finns det ännu inte
någon svensk doktrin vad gäller hanteringen av genetisk information,
antagligen dels p g a att det är ett relativt nytt ämne, dels för att området inte
regleras i lag.

Ett avsnitt i uppsatsen handlar om försäkringsbolagens inställning till
användandet av genetisk information. Materialet har i detta fall hämtats från
intervjuer som jag gjort med företrädare för tre olika försäkringsbolag;
Folksam, Länsförsäkringar och Trygg- Hansa. Jag har valt att intervjua
företrädare för dessa försäkringsbolag eftersom de är tre av de största
bolagen som erbjuder liv- och sjukförsäkringar i Sverige.2  Att jag valde att
intervjua endast företrädare för tre försäkringsbolag beror dels på att
försäkringsbolagen på den svenska liv- och sjukförsäkringsmarknaden är få
och dels för att de har likartad inställning till genetisk information. Att
intervjua representanter för samtliga bolag hade endast lett till onödiga
upprepningar i sammanställningen. Jag har även intervjuat docent och
överläkare Jan Wahlström eftersom han är väl insatt i ämnet p g a att han
sitter med i en kommitté som utreder genetiska undersökningar. Dessutom

                                                
2 En intervju med företrädare för Skandia Liv, som är ett av Sveriges ledande
försäkringsbolag, har dock tyvärr fått uteslutas p g a att företrädaren inte varit anträffbar
under tiden uppsatsen skrevs.
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arbetar han själv med att utföra genetiska tester. Intervjuerna har genomförts
både per telefon och via e-post. Jag ställde ett tiotal frågor utan några
svarsalternativ eftersom jag önskade få individuellt hållna svar. Ämnet är
sådant att det är svårt att svara kategoriskt ja eller nej på frågorna. Ett antal
förfrågningar har ställts till Thomas Utterström på Justitiedepartementet vad
gäller hur långt kommitténs arbete har kommit, samt till Maria Lindbergson
på Sveriges Försäkringsförbund vad gäller ärenden i Försäkringsförbundets
nämnd för hantering av genetisk information. Dessa förfrågningar har inte
ställts i form av intervjuer, utan har istället syftat till att få mer
bakgrundsmaterial till uppsatsen angående hur arbetet i kommittén
respektive nämnden fortgår.

1.6 Disposition

I uppsatsens andra kapitel görs en allmän genomgång av upplysningsplikten
enligt 4-10 §§ FAL. Även förslaget till NFAL tas upp, men endast kortfattat
eftersom lagen inte trätt i kraft ännu. I kapitlet redogörs även för
upplysningspliktens tillämpning i praktiken. Nästa kapitel tar upp
bakgrundsfakta om DNA och gentester samt för- och nackdelar med att
utföra sådana tester. Kapitel fyra behandlar regleringen av genetisk
information i Sverige, utomlands och på det internationella planet. Femte
kapitlet handlar om upplysningsplikten i samband med gentekniken där för-
och nackdelar med att försäkringsbolag tillåts, repektive inte tillåts använda
genetisk information vid riskbedömningar behandlas. Alternativa lösningar
till att använda genetisk information tas upp i kapitlets sista avsnitt. I sjätte
kapitlet görs en sammanställning av tre försäkringsbolags inställningar till
att tillåta, respektive inte tillåta, försäkringsbolag att ta del av genetiskt
material. Sjunde kapitlet handlar om ifall det finns ett behov av lagstiftning
på området. I kapitlet görs också en presentation av målen för den kommitté
som skall utreda om det skall ske en lagstiftning eller inte. Avslutningsvis
kommenterar jag uppsatsens innehåll i kapitel åtta samt presenterar mina
egna slutsatser av arbetet.
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2 Allmänt om
upplysningsplikten
Detta kapitel inleds med en översikt över olika personförsäkringar. Därefter
görs en allmän presentation av vad som gäller angående upplysningsplikten
vid tecknande av personförsäkring enligt FAL. I ett avsnitt redogörs
kortfattat även för motsvarande regler i NFAL. Kapitlet avslutas med en
redogörelse för hur upplysningsplikten tillämpas i praktiken.

2.1 Personförsäkring

Personförsäkringar tecknas för att ge ett komplement till det skydd som
samhället ger i form av socialförsäkring, t ex sjukförsäkring och
handikappersättning. I en individuellt tecknad försäkring finns det stora
möjligheter att själv välja ersättningsnivå och premien sätts därefter. En
individuell livförsäkring utbetalas i form av ett engångsbelopp till de
efterlevande om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Vanligtvis
ingår inte sjukkapital/förtidskapital i livförsäkringen. Individuell
sjukförsäkring ger ersättning vid invaliditet orsakad av sjukdom och gäller
främst när sjukdomen leder till bestående medicinsk eller ekonomisk
invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att en bestående kroppsskada
uppstått och ju svårare handikappet är desto högre blir ersättningen.
Ekonomisk invaliditet innebär att sjukdomen kommer att påverka
arbetsförmågan i framtiden. Den individuella sjukinkomstförsäkringen ger
en ersättning per månad efter nittio dagars sjukskrivning. Denna försäkring
skall kompensera viss del av inkomstförlusten vid arbetsoförmåga.3

2.2 Upplysningsplikten enligt FAL

I FAL regleras upplysningsplikten i 4-10 §§. Försäkringstagarens
huvudförpliktelse vid försäkringsavtal är att betala premien. Dessutom har
han ett antal biförpliktelser t ex  en plikt att upplysa försäkringsbolaget om
risken att ett försäkringsfall skall inträffa, plikt att försöka rädda det som går
att räddas vid inträffat försäkringsfall, plikt att meddela om faran för
försäkringsfall har ökat samt en plikt att biträda vid skadereglering efter
inträffat försäkringsfall. Denna uppsats behandlar endast upplysningsplikten,
vilket är en av grundpelarna i FAL. Vid tecknande av en liv- och
sjukförsäkring brukar försäkringstagaren få fylla i ett frågeformulär där det
frågas om dennes hälsotillstånd. Utifrån svaren görs en riskbedömning då
det avgörs ifall en försäkring kommer att ges och hur stor premien i så fall
skall vara. Om försäkringstagare inte behövde lämna uppgifter om t ex ett
                                                
3 www.kofb.se/webb/jamfor/Vuxenindividuell2000.PDF.
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genomgånget gentest, skulle denne få ett kunskapsövertag gentemot
försäkringsbolaget.4 Försäkringstagaren är idag endast skyldig att upplysa
om kända förhållanden, inte att utföra en handling vilket ett genetiskt test
skulle innebära.5

2.2.1 Svek samt tro och heder

I 4 § FAL stadgas att om en försäkringstagare vid ingående av
försäkringsavtalet svikligen eller i strid med tro och heder uppger eller
undanhåller något som har betydelse för försäkringsbolaget, är avtalet
ogiltigt.

För att den oriktiga uppgiften skall anses ha lämnats svikligt ska
försäkringstagaren verkligen ha haft som avsikt att bedra försäkringsbolaget.
Exempel på ett fall som hamnar under denna paragraf är om en person som
vet att han har cancer förnekar detta i hälsodeklarationen. Bolagets ansvar
begränsas i detta fall till att eventuellt utge återköpsvärdet.6 Denna paragraf
hänvisar indirekt till ogiltighetsparagraferna i 30 och 33 §§ AvtL, vilka utan
direkt omnämnande gäller även vid försäkringsavtal. I AvtL står att ett avtal
som strider mot tro och heder eller som tillkommit p g a försäkringstagarens
svek är ogiltigt.7

I ett avgörande från ARN hade en person tecknat en tandvårdsförsäkring.
Vid tecknandet skrev personen under med sin namnteckning att hon
genomgått undersökning och att hon var färdigbehandlad. Hennes tandläkare
hade även intygat detta. Hon hade därefter fått ytterligare
tandvårdsbehandling. Bolaget menade att hon handlat i strid med 4 §. ARN
menade att det inte var rimligt att försäkringstagaren skulle drabbas av
konsekvenserna av att dennes tandläkare eventuellt gjort en felbedömning
av hennes tandstatus. Bolaget borde ha inhämtat ytterligare upplysningar
innan försäkringen beviljades. Ersättning utgick i enlighet med
försäkringsvillkoren.8

I ett annat fall hade en kvinna besvarat frågan om hon under de senaste fem
åren behandlats eller undersökts på ett sjukhus jakande med hänvisning till
att hon hade haft hörselnedsättning. Hon meddelades sjukförsäkring men
med en klausul som inte medgav ersättning vid arbetsoförmåga orsakad av
öronsjukdom. Sedan hon anmält sjukdom till försäkringsbolaget framkom

                                                
4 Bengtsson, Bertil: Försäkringsrätt, några huvudlinjer. 5:e uppl. Stockholm 1999 s. 56,
Flood, G: Genteknik och försäkring. Svensk Försäkringsårsbok 1999 s. 106.
5 Skr. 1998/99:136 s. 24.
6 Lewander, L: Juridik- personförsäkring. Stockholm 1997 s. 37.
7 SOU 1925:21 s. 71, Hellner, J: Försäkringsrätt. 2:a uppl. Stockholm 1965 s. 151.
8 ARN 1999:8. För fler utlåtanden angående oriktiga uppgifter, se: LivVN 1996:2, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 1997:7, 8, 1998:2, 3, 1999:1, 2, 3. För äldre avgöranden, se: NJA 1907 s. 35 och
NJA 1910 s. 135.
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att hon vid ett flertal tillfällen sökt läkare och att det vid ett tillfälle hittats en
tumör. ARN ansåg att avtalet var ogiltigt.9

2.2.2 God tro

I 5 § FAL står att om det kan antas att försäkringstagaren vid avtalets
slutande varken insåg eller borde insett att en lämnad uppgift var oriktig,
skall den oriktiga uppgiften inte inverka på försäkringsgivarens ansvarighet.

Godtrosskyddet i denna bestämmelse tillkom för att försäkringsväsendet
skulle kunna fungera. Det kan inte förväntas mer av försäkringstagaren än
att han vid lämnande av uppgifter iakttar sådan omsorg som skäligen kan
krävas av en klok och omtänksam person i hans ställning. Däremot krävs det
av honom att han inte haft möjlighet att skaffa sig större kunskap genom att
undersöka uppgifternas riktighet.10 Om försäkringstagaren t ex inte känner
till att han har en allvarlig sjukdom och om han inte heller har anledning att
misstänka det eftersom han känner sig frisk, anses de oriktiga uppgifterna ha
lämnats i god tro. Uppgifternas oriktighet inverkar i de fallen inte på
försäkringsbolagets ansvarighet.11

I ett fall hade en person svarat nekande i en hälsodeklaration på frågan om
hon regelbundet behandlas för någon sjukdom eller skada. Det framkom vid
regleringen av försäkringsfallet att hon hade sökt läkare p g a diaréer samt
vid läkarbesöket också uppgivit att hennes mor avlidit i sjukdomen
amyloidos. Prover visade att hon hade anlag för att få denna sjukdom, vilken
så småningom också bröt ut. ARN menade att så som frågan var formulerad
i hälsoförklaringen kan det inte med säkerhet sägas att kvinnan lämnat en
felaktig uppgift. Hon ansågs i vart fall ha varit i god tro när hon svarade
nekande på frågan och därför skulle oriktigheten inte inverka på
försäkringsgivarens ansvarighet.12

I ett annat fall från samma år hade en kvinna tecknat en livförsäkring och då
blivit tillfrågad om hon var fullt arbetsför, vilket hon besvarat jakande. Det
framkom efter hennes död att hon vid det tillfället hade varit helt
sjukskriven. Dödsboet hävdade att hon varit i god tro vid tecknandet av
försäkringen eftersom hon inte hade haft någon anledning att tro att
sjukskrivningen skulle vara en längre period. ARN menade att den exakt
formulerade frågan inte kunde ha missförståtts och dödsboets yrkande om
ersättning bifölls inte.13

En kvinna hade tecknat en livförsäkring och hade inte upplyst bolaget att
hon ett år tidigare hade sökt läkare p g a hjärtbesvär. Vid läkarbesöket
fastställdes också att hon led av bronchitis. Istället sade hon att hon besökt
                                                
9 ARN 2000:8. Fallet berörde i huvudsak återbetalning av premie enligt 108 § FAL. Se även
LivVN 1983:1.
10 SOU 1925:21 s. 72. För paragrafens tillämpning se NJA 1937 s. 648.
11 Lewander s. 38f.
12 ARN 1999:57.
13 ARN 1999:60.
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läkaren p g a en förskylning. HD menade att det inte hade visats att läkaren
hade talat om för kvinnan att hon hade sjukdomen och därför fick
dödsbodelägarna ut ersättning.14

2.2.3 Oriktig upplysning

I 6 § FAL sägs att om försäkringstagaren i annat fall än som sägs i 4 och 5
§§ lämnar en oriktig uppgift, är försäkringsgivaren inte ansvarig ifall det kan
antas att han inte skulle meddelat försäkring om han känt till de rätta
förhållandena. Om det antas att han ändå skulle medgivit försäkring men till
en högre premie eller med andra villkor, begränsas hans ansvar till att svara
för den ersättning som skulle utgått till den lägre premien eller de andra
villkoren.

Paragrafen används bl a i situationer där försäkringstagaren lämnar uppgifter
som han tror är riktiga utan att närmare undersöka dess riktighet när han bort
göra detta, samt om han av glömska eller vårdlöshet lämnar felaktiga
uppgifter. Försäkringstagaren kanske vet att han ljuger men har inte för
avsikt att bedra bolaget. Det kan t ex handla om en person som tycker
uppgifterna är obehagliga att tala om och han tror att de felaktiga
uppgifterna inte spelar någon roll för försäkringen. Ett exempel kan vara att
försäkringstagaren har varit sjuk men hans läkare har sagt att han är fullt
återställd och att sjukdomen inte har någon betydelse för hans nuvarande
hälsotillstånd och därför bryr han sig inte om att upplysa bolaget om detta.
Påföljden av att lämna oriktiga uppgifter av detta slag kan variera efter
vilken bedömning bolaget gör. Paragrafen innehåller en regel som kallas
prorataregeln. Regeln innebär att en jämkning av försäkringsersättningen
görs till ett belopp som försäkringsbolaget skulle utgivit om de vetat om de
rätta förhållandena.15

I ett avgörande från ARN hade en person vid ansökan om sjukförsäkring
inte lämnat uppgift om att han tidigare hade undersökts p g a synproblem.
Sjukdomen som han sedan sökte ersättning för berörde hans syn. ARN
ansåg att han ej varit i god tro och att bolaget inte skulle beviljat försäkring
om de haft vetskap om de rätta förhållandena och därför biföll de inte hans
talan.16

I ett annat fall hade en man vid ansökan om försäkring utelämnat uppgifter
om att han under de senaste åren genomgått läkarbehandling åtta gånger p g
a ledbesvär. TR menade i sin dom, vilken HR fastställde, att de utelämnade
uppgifterna hade betydelse för försäkringsbolaget och det var därmed visat
att bolaget inte skulle ha meddelat försäkringen om de haft vetskap om de
rätta förhållandet.17

                                                
14 NJA 1937 s. 648. Se även NJA 1940 s. 280.
15 SOU 1925:21 s. 74f, prop. 1927:33, Lewander s. 38. Mer om reglerna kan läsas i Hellner
s. 198- 211.
16 ARN 1997:41. Se även ARN 1994:16.
17 RH 1999:39.
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En man hade i samband med tecknande av sjukförsäkring besvarat frågan
om han led eller hade lidit av någon sjukdom nekande. Det visade sig senare
att han kort tid innan avtalets ingående hade haft hjärtbesvär. HR menade att
dessa besvär borde föranlett honom att inse att uppgiften var felaktig.
Försäkringsbolaget skulle inte ha medgett försäkring om de vetat om hans
besvär och därför ogillades hans talan.18

2.2.4 Underlåtenhet att lämna uppgift

I 7 § FAL regleras rättsföljden av att försäkringstagaren vårdslöst underlåter
att uppge en för honom känd omständighet vars betydelse han borde inse.
Enligt denna regel skall 6 § vara tillämplig. I andra fall skall
försäkringstagares underlåtenhet att lämna uppgifter inte inverka på
försäkringsgivarens ansvarighet, exempelvis vid förtigande i god tro.

Enligt bestämmelsen åligger det försäkringstagaren att upplysa
försäkringsbolaget om de förhållanden som han känner till och som kan
antas ha betydelse för riskbedömningen. Underlåtenhet att upplysa om
sådana förhållanden kan tillräknas honom som en oriktig uppgift om det
handlar om ett vårdslöst förtigande.19 Om ett frågeformulär använts anses
det oftast inte oaktsamt att underlåta att ge uppgifter som försäkringsgivaren
inte frågat efter.20 Vid personförsäkring används paragrafen därför ej så ofta
eftersom sådana formulär används regelmässigt. Istället används 6 § i
FAL.21

I ett fall hade en man vid ansökningstillfället svarat jakande på frågan om
han under de senaste fem åren hade behandlats eller undersökts av läkare.
Han uppgav därvid också att hälsokontrollen inte hade lett till någon
behandling eller anmärkning. Av ansökningshandlingarna framgick inte vid
vilken tidpunkt läkarbesöket ägt rum eller om det var fråga om ett eller flera
besök. Nämnden utgick därför ifrån att mannen avsåg det senaste
läkarbesöket och därför kunde uppgifterna inte anses vara oriktiga. Däremot
borde han ha kompletterat svaret med uppgifter om tidigare läkarbesök.
Enligt nämnden var det inte visat att han insett eller bort inse betydelsen av
de tidigare läkarbesöken eftersom de inte hade lett till någon behandling.
Uppgifterna skulle p g a detta inte inverka på försäkringsbolagets
ansvarighet.22

                                                
18 RH 1995:58. Se även ARN 1994:42 angående en HIV- smittad man som inte upplyste
bolaget om detta och därför nekades försäkringsersättning. Ett ytterligare fall är ARN
1994:19 där en far tecknade en barn- och ungdomsförsäkring för sina barn. Senare visade
det sig att flickan hade anorexia, vilket enligt ARN:s bedömning fadern borde insett.
Yrkandet om ersättning bifölls därför inte.
19 SOU 1925:21 s. 76.
20 Bengtsson s. 60.
21 Lewander s. 40.
22 LivVN 1983:2.
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2.2.5 Reklamationsplikt

Enligt 8 § FAL ska försäkringsgivare som fått kännedom om att
försäkringstagaren lämnat en oriktig uppgift eller underlåtit att lämna en
uppgift, utan oskäligt uppehåll meddela detta till försäkringstagaren.
Underlåter försäkringsgivaren detta kan han inte göra de oriktiga uppgifterna
gällande mot försäkringstagaren.

Om en oriktig uppgift lämnas och försäkringsgivaren får kännedom om det
måste han meddela försäkringstagaren detta inom skälig tid samt påtala att
försäkringen inte kommer att gälla, alternativt vilka ändringar som kommer
att göras av avtalsvillkoren. Regeln tillkom p g a att det ansågs rättvist att
försäkringstagare som av vårdslöshet har lämnat oriktiga uppgifter och som
till följd av det inte är skyddade av försäkringen, får veta detta ifall bolaget
fått vetskap om det. Försäkringstagaren har då möjlighet att ingå ett nytt
avtal och därigenom få fullt försäkringsskydd innan ett försäkringsfall
inträffar.23

2.2.6 Inskränkningar i upplysningsplikten

I 9 § FAL sägs att en oriktig uppgift, eller ett förtigande, inte inverkar på
försäkringsgivarens ansvarighet om han vetat eller borde vetat om de rätta
förhållandena. Detta gäller även uppgifter som är utan betydelse för
försäkringsgivaren.

Om en oriktig uppgift lämnas men försäkringsbolaget kände till oriktigheten
vid avtalsslutet, kan försäkringsbolaget inte åberopa att försäkringstagaren
brustit i upplysningsplikt. Det ligger också i sakens natur att
försäkringstagarens upplysningsplikt endast omfattar sådana omständigheter
som har betydelse för bolagets riskbedömning.24

I ett fall från ARN hade en person flera gånger besökt läkare för att han bl a
hade haft hjärtinfarkt, högt blodtryck och nedsatt lungfunktion. Detta
underlät han att ange i hälsodeklarationen. Mannen avled och hans
företrädare menade att mannens oriktiga uppgifter inte hade någon betydelse
för försäkringsbolaget och att försäkringsersättning skulle utgå. ARN sade i
sitt utlåtande att en oriktig uppgift ska enligt 9 § FAL inte inverka på
försäkringsgivarens ansvarighet om oriktigheten är utan betydelse för
försäkringsbolaget. I detta fall hade de undanhållna uppgifterna haft
betydelse för försäkringsgivaren och ersättning utgick inte.25

                                                
23 SOU 1925:21 s. 78.
24 SOU 1925:21 s. 78f.
25 ARN 1999:54.
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2.2.7 Tvingande bestämmelser

I 10 § stadgas att försäkringsgivaren inte får ange förbehåll i
försäkringsavtalet som strider mot 5 §, 7 § andra stycket, 8 § eller 9 §. Om
ett förbehåll har intagits att uppgifter som lämnats av annan än
försäkringstagaren skall inverka på försäkringsgivarens ansvarighet, får en
annan påföljd inte göras gällande än om det hade varit försäkringstagaren
själv som hade lämnat uppgiften.

Vissa av paragraferna har gjorts tvingande eftersom det ansågs att
försäkringstagaren genom dessa regler skulle få ett effektivt rättsskydd så att
de inte genom förbehåll kan uteslutas i avtalen.26 Givetvis får
försäkringsgivaren tillämpa förmånligare regler än de lagen anger.27

2.3 Upplysningsplikten enligt förslaget till NFAL

Det har under en lång tid varit aktuellt att göra om försäkringslagstiftningen
bl a genom att slå samman KFL och FAL till en lag.28 Förslaget till ny
lagstiftning innehåller regler om civilrättslig verkan av att bolaget
undanhåller information, d v s om inte vissa begränsningar av
försäkringsskyddet särskilt presenteras för försäkringstagaren kan bolaget
inte åberopa dessa. Som exempel kan ett bolag tvingas påpeka vilka
sjukdomar som utesluts från sjukförsäkringen för att slippa få med dem i
skyddet.29 I NFAL kommer upplysningsplikten troligen att regleras i 13
kapitlet. Nedan redogörs kort för reglerna i den nya lagen.

I 13 kapitlet 1 § anges att försäkringstagaren är skyldig att lämna
upplysningar som har betydelse för försäkringen om bolaget begär det.
Försäkringstagaren är skyldig att ge riktiga och fullständiga svar. Däremot
har försäkringstagaren som regel ingen skyldighet att självmant lämna
upplysningar, vilket gäller enligt 7 § FAL. Dock gäller ett undantag från
denna regel enligt 13 kapitlet 2 § NFAL där det stadgas att bolaget inte
ansvarar om försäkringstagaren vid avtalets ingående genom svikligt
förfarande eller i strid mot tro och heder förtigit uppgifter. Detta gäller också
om han i annat fall, uppsåtligen eller av icke ringa oaktsamhet lämnat
felaktiga upplysningar och bolaget inte skulle ha medgett försäkring om de
haft vetskap om de riktiga omständigheterna. Om bolaget hade meddelat
försäkring men mot en högre premie eller på andra villkor, är deras ansvar
begränsat till den premien eller de villkoren, såvida det inte skulle leda till
ett uppenbart oskäligt resultat. Huvudreglerna i FAL, att bolaget är fritt från
ansvar vid svek samt att prorataregeln tillämpas vid andra överträdelser av
upplysningsplikten, har behållits i denna paragraf. Undantag gäller dock
enligt NFAL om detta skulle leda till uppenbart oskäliga resultat för
                                                
26 SOU 1925:21 s. 79.
27 Hellner s. 162.
28 Se SOU 1986:56.
29 Bengtsson s. 39.
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försäkringstagaren. Enligt 3 § får bolaget säga upp försäkringen om de får
vetskap om att upplysningsplikten inte uppfyllts, med en uppsägningstid om
tre månader. I tredje stycket samma paragraf anges att om försäkringstagaren
vill ändra sin försäkring har bolaget rätt att få de upplysningar som de
behöver för att göra sin bedömning. Till skillnad från FAL upptar NFAL
bestämmelser om hur avtalet skall behandlas i framtiden. Försäkringstagaren
har enligt NFAL rätt till fortsatt försäkring under de villkor som bolaget
skulle bestämt om riktiga uppgifter lämnats vid avtalsslutet, dock ej om han
förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder. I 4 § sägs att
försäkringsgivarna inte får åberopa att upplysningsplikten åsidosatts om de
insett eller bort inse att upplysningarna var oriktiga när de togs emot. Detta
gäller bara om försäkringstagaren inte förfarit svikligt eller handlat i strid
mot tro och heder. Vid livförsäkring får bolaget åberopa att
upplysningsplikten åsidosatts endast om dödsfallet har inträffat inom fem år
från det att uppgifterna lämnades. Regeln i denna paragraf kallas
oantastbarhetsregeln och är motiverad av försäkringstagarens och dennes
förmånstagares behov av trygghet. Regeln finns på flera håll utomlands och
den sägs också medföra att livförsäkringens kreditvärde ökar.30

2.4 Upplysningsplikten i praktiken

Grundtanken bakom försäkringssystemet är som nämnts att försäkringar
skall ge skydd vid oväntade händelser. Premien, som försäkringstagaren
betalar, skall vara skälig i förhållande till skyddet. För att priset skall bli
skäligt delas försäkringstagarna in i olika riskgrupper och meningen är att
varje grupp skall bära sina egna kostnader. De som har större risk att bli
sjuka eller dö i förtid får betala en högre premie än de som har en låg risk.31

Cirka 95 procent av alla försäkringstagare får en sk normal premie, ett par
procent får en högre premie p g a en sjukdom de har, och ungefär en procent
får avslag på sin försäkringsansökan. För att en livförsäkring skall fungera
får moturvalet inte vara för stort, d v s försäkringsvillkoren kan inte vara
utformade så att de försäkrade har större dödlighet än normalt. Moturval
leder till en kostnadsbelastning för försäkringskollektivet. Om det blir för
stort måste premierna höjas vilket i sin tur leder till att färre personer tecknar
försäkring och till sist upphör försäkringen.32 För att kunna göra korrekta
riskbedömningar och sätta rätt premie, får försäkringstagaren fylla i en
hälsodeklaration och det är i detta sammanhang som genetisk information
kan användas. Riskbedömningen bygger i de flesta fall enbart på
försäkringstagarens uppgifter i hälsodeklarationen, men i speciella
situationer görs en särskild läkarundersökning. I hälsodeklarationerna frågas
det t ex efter ålder, yrke, sjukdomshistoria, om försäkringstagaren röker, om
denne genomgått HIV- test, eller om personen tänker utöva riskfyllda
sporter. Vid ifyllandet av hälsodeklarationerna ger försäkringstagaren oftast
                                                
30 Se Ds 1993:39 s. 52f, 160f, 306ff.
31 Ds 1996:13 s. 30. Mer om hur riskbedömningen går till kan läsas i Lomfelt, I, Mogensen,
L: Riskbedömning- personförsäkring. 7:e uppl. Stockholm 1999.
32 Skr. 1998/99:136 s. 21.
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försäkringsbolaget tillåtelse att begära att få ut en kopia på patientjournalen.
Patientjournalen, hälsodeklarationen samt statistisk information utgör
underlaget för försäkringsbolagets riskbedömning.33 Försäkringsgivaren har
bevisbördan för att en uppgift som lämnats är oriktig.34 Om ett
försäkringsbolag får veta att det finns en sjukjournal på en genetisk klinik
blir de extra vaksamma. Personen behöver inte ha gjort en genetisk
undersökning för att de skall bli misstänksamma och eventuellt inte låta
personen teckna en liv- eller sjukförsäkring. Därför förekommer det att
personer avstår från att genomgå en genetisk undersökning p g a att det finns
en risk att de inte beviljas en liv- eller sjukförsäkring.35

När en genetisk undersökning görs på begäran av någon eller görs i samband
med en vanlig hälsoundersökning, är patientjournallagen (1985:562)
tillämplig. Det innebär att uppgifterna som framkommer vid undersökningen
förs in i personens patientjournal. Uppgifterna i patientjournalen är
framförallt skyddade av 7 kapitlet SekrL. Enligt 7 kapitlet 1 § SekrL är
uppgifter om den enskildes hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden
sekretessbelagda. Undantaget är om uppgifterna kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till honom lider några men av det. Enligt 14
kapitlet 4 § SekrL gäller att en person som genomgått ett genetiskt test
förfogar ensam över sekretessen. Därför kan personen lämna sitt samtycke
till att t ex ett försäkringsbolag får ta del av uppgifterna. Sekretessen hävs
därmed och offentlighetsreglerna träder i dess ställe. Personen kan dock
uppställa förbehåll som hindrar bolaget att lämna ut uppgifterna.36

Patienten har ett starkt skydd enligt SekrL som innebär att de måste ha gett
sitt samtycke till att patienjournaler lämnas till försäkringsbolag. Patienten
anser sig dock ofta inte ha något val därför att följden av att inte lämna ut
journalen blir att de inte får teckna en försäkring. Försäkringsbolagen hävdar
att en lag som skulle hindra dem att göra sådana riskbedömningar skulle
strida mot FAL:s bestämmelser om försäkringstagarens upplysningsplikt.
Följden av detta blir att om en person har genomgått ett gentest, måste han
berätta det för försäkringsbolaget. Diskriminering p g a gener är alltså tillåtet
enligt nuvarande lagstiftning.37 Ur vissa konsumenters synvinkel är
försäkringssystemet redan diskriminerande då de som lider av en sjukdom
tvingas betala mångdubbelt högre premier än de som är friska.38

Cirka 40 procent av den svenska vuxna befolkningen har tecknat
individuella livförsäkringar eller frivilliga grupplivförsäkringar. Varje år
begär därför försäkringsbolagen in mängder av intyg och utlåtanden av
läkare. När det kommer in en begäran om ersättning till försäkringsbolagen

                                                
33 Ds 1996:13 s. 30, Zick, C mfl: Genetic Testing, Adverse Selection, and the Demand for
Life Insurance. American Journal of Medical Genetics, nr 2000 s. 31.
34 RH 1995:58.
35 Dahlgren, E: Duger dina gener? Social försäkring 4/1999 (cit.  Dahlgren I) s. 5.
36 Bet. 1990/91: SoU10 s. 11ff.
37 Dahlgren (I) s. 5.
38 Stridsman, S: Bara friska får skydd. Expressen 28/4/2001 s. 20f, Andersson, E: Barnet
sjukt i väntan på försäkring. SDS 5/6/2001 s. A14.
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uppstår ibland en misstanke om att ansökan om försäkring innehöll oriktiga
upplysningar, eller att viktiga uppgifter utelämnats. Bolaget begär då att få
ut patientjournaler och en läkare avgör om uppgifterna var oriktiga. Om det
visar sig att de var oriktiga, omprövar bolaget försäkringsvillkoren och
fastställer vilka villkor som skulle gällt om försäkringstagaren lämnat riktiga
uppgifter. Uppgifternas oriktighet behöver inte alltid bero på att
försäkringstagaren medvetet gjort fel, utan de kan t ex ha uppstått p g a
missförstånd eller språksvårigheter. Trots detta kan det innebära att
ersättningen reduceras eller att den uteblir helt.39

                                                
39 Perman, E: Försäkringsmedicin- prognosmedicin. Läkartidningen, vol. 93, nr 1-2 1996 s.
56.
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3 Allmänt om DNA och
gentester
I detta kapitel kommer jag att kortfattat redogöra för vad som menas med
DNA och gentester för att läsaren skall få en inblick i vad begreppen
innebär. Dessutom görs en uppställning över gentesternas positiva och
negativa sidor.

3.1 Bakgrund

Kunskapen om det genetiska materialet är relativt ny och det är först på
senare år som gentekniken har blivit allmänt tillgänglig. Kromosomerna,
som utgör det genetiska materialet, kunde för första gången åskådliggöras år
1877. År 1903 kunde det för första gången visas att kromosomerna
representerade olika egenskaper.40 Tidigare spårades sjukdomsanlag genom
att analysera personens släkthistoria samt genom att göra en vanlig
läkarundersökning.41 Sedan år 1990 pågår ett stort internationellt projekt
med forskare från ett femtiotal olika länder vars syfte är att  kartlägga hela
den mänskliga arvsmassan. Projektet kallas HUGO (Human Genome
Organisation) och målet är att få till stånd ett uppslagsverk av våra gener.42

År 2003 skall hela arvsmassan vara beskriven i detalj och de hoppas att
kartan skall göra det enklare att leta efter den genetiska bakgrunden till
exempelvis ärftliga sjukdomar.43

De genetiska testerna förbättras hela tiden och det finns möjlighet att det i
framtiden kommer att gå att scanna igenom hela människans
genuppsättning.44 I dagsläget kan inte vem som helst genomgå ett genetiskt
test eftersom man måste veta vad man letar efter. Det kraftfullaste genetiska
testet som finns idag är att kontrollera om sjukdomen finns i släkten och
därefter undersöka den sjuka personens genetiska förändringar och jämföra
dessa med personen som vill få vetskap om risken att drabbas. Vissa
sjukdomar går det att med nästan hundra procents säkerhet förutsäga om de
kommer att bryta ut eller inte. Exempel på en sådan sjukdom är Huntingtons
sjukdom45. Testet ger en direktdiagnostik och kan i teorin genomgås av vem

                                                
40 SOU 1996:63, bilaga 17, s. 317.
41 SOU 1996:63 s. 122.
42 Prop. 1990/91:52. s. 10, Rosén, E: Genetic information and genetic discrimination how
medical records vitiate legal protection. Scandinavian Journal of Public Health, vol 27, nr 3,
1999 s. 166, Wahlstedt, M: Genteknik- är vi redo? Stockholm 2000 s. 5.
43 Wahlstedt s. 5.
44 Dahlgren (I) s. 4.
45 Sjukdomen är en sällsynt ärftlig sjukdom och orsaken till den är ännu okänd. Sjukdomen
innebär att nervceller i vissa delar av hjärnan tillbakabildas, vilket ger en symptom i form av
ofrivilliga ryckiga rörelser. Det finns förnärvarande ingen effektiv behandling av
sjukdomen. Det är möjligt att kontrollera om en person har de gen som leder till att
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som helst, vilket dock inte görs i praktiken. Endast de som har anledning att
tro att de lider av sjukdomen erbjuds att genomgå ett test. Felbedömningar
av dessa testresultat beror endast på den mänskliga faktorn, testet i sig är
helt tillförlitligt. I statistiken kan det se ut som om det inte ger en
hundraprocentig prognos eftersom personen kan avlida av andra orsaker än
av sjukdomen innan denna hunnit bryta ut.46

3.2 Terminologi

DNA är en förkortning av det engelska ordet för deoxiribonukleinsyra,
vilket är det ämne som bygger upp generna/arvsanlagen. Generna ingår i
större enheter som kallas kromosomer och generna är informationsbärare i
kromosomerna.47 Människan beräknas ha omkring 50.000- 100.000 gener.48

Förenklat kan det sägas att en människa har fått hälften av sina gener från
vardera av sina föräldrar, hon delar hälften av sina anlag med sina syskon
och ger hälften av anlagen till sina barn.49 Vanligen används ordet
gentester50 för att beteckna en biokemisk/molekylärbiokemisk analys av
DNA i blodprov eller annat prov som tagits från människokroppen. Generna
analyseras en i taget och avsikten är att se om personen är född med en
”normal” eller en avvikande variant av den aktuella genen. Gentester går
snabbt, är enkla att utföra och de är exakta. Stora grupper av människor kan
undersökas utan alltför avancerad laboratorieutrustning, ofta räcker det med
att ha ett blodprov som underlag. I allmänhet innebär gentekniken att DNA
kopieras och sedan studeras kopiorna i detalj.51 I vissa fall kan ett gentest
medföra att preventiva åtgärder sätts in vilka kan stoppa sjukdomars
uppträdande.52 Genom att tidigt kunna sätta in medicinsk behandling kan en
del sjukdomar förebyggas, lindras eller till och med botas.53

De som är negativa till att gentest utförs för att fastställa premier, hävdar bl
a till stöd för sin åsikt att de personer som har en ökad risk för att få
hjärtinfarkt samtidigt har ett skydd mot Alzheimers, vilket det inte tas
hänsyn till vid riskbedömningen. Det är vanligt förekommande att en
mutation i en gen kan innebära en fördel i ett annat sammanhang.54 Enligt
skeptikerna kommer inte gentest kunna ge några säkra förutsägelser om de
allmänna folksjukdomarna som t ex demens och diabetes p g a det är för
många gener inblandade och dessutom är det ofta miljöfaktorer som avgör

                                                                                                                           
sjukdomen uppstår genom att göra ett gentest. Clayman, Charles: Nya Familjeläkarboken.
2:a uppl. Vicenza, Italien 2000 s. 316.
46 Enligt intervju med Jan Wahlström.
47 Prop 1990/91:52 s. 8.
48 SOU 1996:63, bilaga 17, s. 318.
49 Dir. 2001:20 s. 4.
50 För att få veta hur ett gentest går till, se SOU 1996:63, bilaga 17, s. 320.
51 SOU 1996:63 s. 121, 124, 323.
52 Ds 1996:13 s. 17.
53 SOU 1984:88 s. 168.
54 Dahlgren (I) s. 6.
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om en sjukdom bryter ut.55 Än så länge kan genetiska undersökningar endast
ge prognoser om ett fåtal sjukdomar t ex Huntingtons sjukdom och vissa
former av bröst- och tarmsjukdomar. Cirka 50 personer per år visas vara
anlagsbärare av dessa sjukdomar i Sverige. Att ha ett genetiskt anlag för en
sjukdom innebär inte alltid att sjukdomen kommer att bryta ut, utan
sannolikheten för att sjukdomen ska bryta ut kan variera mycket.56

3.3 Genetiska undersökningar

Det finns olika genetiska undersökningar som kan genomföras. Här görs en
uppräkning av dem.57

� Genetisk undersökning i diagnossyfte: för att fastställa sjukdomsdiagnos
avseende befintliga sjukdomstillstånd.

� Presymtomatisk genetisk undersökning: för att upptäcka dominant
nedärvda sjukdomar. Genom denna undersökning kan det med stor
säkerhet fastställas om personen kommer att insjukna men inte när det
kommer att ske eller hur allvarlig sjukdomen kommer att vara.
Huntingtons sjukdom är en av få sjukdomar som kan förutsägas på detta
sätt.

� Prediktiv genetisk undersökning: för att beräkna sannolikheten för att en
frisk person skall drabbas av sjukdomar som uppkommer p g a
förändringar i gener som påverkats av miljöfaktorer. Exempel på en
sådan sjukdom är diabetes.

� Genetisk anlagsbärardiagnostik: för att säkerställa om en person har
anlag för en ärftlig sjukdom. Exempel på en sådan sjukdom är
blödarsjuka.

� Familjeupplysningar: i syfte att bedöma sannolikheten för att en frisk
person skall insjukna i framtiden. Upplysningar inhämtas angående om
det finns ärftliga sjukdomar i personens släkt.

3.3.1 Gentesters positiva sidor

Idag används gentekniken till att göra befintliga läkemedel säkrare och
billigare. Exempelvis framställs insulin och tillväxthormon med hjälp av
genmodifierade bakterier. I framtiden kommer genteknologin att kunna
erbjuda nya möjligheter att skapa individuella behandlingar av sjukdomar
genom att patientens genuppsättning analyseras. Genom analysen går det att
förutsäga vilka läkemedel och vilken dos som kommer att göra mest nytta
för just den patienten. Från ett vanligt blodprov kan läkarna följaktligen
välja lämplig behandling av patienten.58 Att kunna få kunskap om

                                                
55 Dahlgren, E: Generna skall avslöja ditt rätta värde. DN 11/02/2001 (cit. Dahlgren II) s.
B2.
56 Skr. 1998/99:136 s. 21, 25.
57 Ds 1996:13 s. 15f, Skr. 1998/99:136 s. 8f.
58 Dir. 2001:20 s. 6.
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sjukdomen innan den bryter ut är en annan positiv aspekt. Vissa personer
kan uppleva ovissheten väldigt påfrestande och därför kan ett test upplevas
som befriande, även om det är ett besked om att personen kommer att
insjukna. Personen kan därefter inrätta sitt liv efter beskedet.59

3.3.2 Gentesters negativa sidor

Redan idag säljs genetiska test till privatpersoner exempelvis via internet.
Denna kommersialisering är oroväckande p g a att tolkningen av resultaten
sker utan sjukvårdens kompetens och ansvar. Personerna får inte det stöd
och den information som de behöver när de testats. En fara är att det går att
testa andra personer än sig själv, det räcker t ex med att ha någons hårstrå.60

En annan stor nackdel med testerna är att många befarar att vi kommer att få
en sortering av människor efter deras gener.61 Dessutom är testresultaten
oåterkalleliga och det kan finnas ett värde i att låta bli att genomgå ett test
eller i vart fall noggrant överväga för- och nackdelar med att få denna
vetskap.62

                                                
59 Enligt intervju med Jan Wahlström.
60 Dir. 2001:20 s. 6.
61 Dahlgren (I) s. 4.
62 Enligt intervju med Jan Wahlström.
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4 Komparativ jämförelse av
regleringen av genetisk
information
I detta kapitel kommer jag framförallt att redogöra för hur hanteringen av
genetisk information är reglerad i Sverige, men även hur länder i övriga
världen har löst problemet. I ett avsnitt görs en kortfattad jämförelse mellan
regleringen i Sverige och några andra länder i Europa. Det sista avsnittet
handlar om vilka regleringar det finns på det internationella planet.

4.1 Regleringen i Sverige

4.1.1 Bakgrund

Det har länge varit aktuellt att lagstifta mot genetisk diskriminering i
Sverige. Försäkringsbolagen har hela tiden bromsat och hänvisat till att
försäkringstagaren inte skall få veta mer än försäkringsbolaget om sin
hälsa.63 Efter att riksdagen begärt förslag om hur omotiverade krav på
tillgång till genetisk information skulle undvikas, utarbetade
Regeringskansliet en promemoria om genetisk integritet.64 De flesta
remissinstanser var positiva till förslaget och ansåg att lagstiftning borde
komma till stånd. Försäkringsbranschen var dock väldigt negativ. Det
skedde ingen lagstiftning, utan istället träffade medlemsbolagen i Sveriges
Försäkringsförbund år 1997 en överenskommelse om användningen av
resultat från genetiska test. De förband sig att inte kräva av
försäkringstagarna att genomgå genetiska test för att få teckna en försäkring.
Dessutom förband de sig att inte fråga om eller beakta resultat från genetiska
undersökningar vid riskbedömningar vid lägre belopp än 250 000 kronor i
engångsbelopp eller 15 000 kronor i årlig ersättning. Därmed var
förhoppningen att lagstiftning kunde undvikas. År 1999 ingicks ett avtal65

mellan svenska staten och Sveriges Försäkringsförbund om användningen
av genetisk information.66

4.1.2 Nuvarande reglering

Avtalet som ingicks mellan staten och Sveriges Försäkringsförbund gäller
till och med år 2002. I de inledande bestämmelserna i avtalet sägs att avtalet
är träffat mellan staten och Försäkringsförbundet och gäller för de

                                                
63 Dahlgren (II) s. B2.
64 Ds 1996:13.
65 Se bilaga A.
66 Mattsson, D: Genteknik och försäkringar. SvJT 2001 s. 309ff.
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försäkringsbolag som är medlemmar i förbundet och som i Sverige
marknadsför liv- och  sjukförsäkringar. De försäkringsbolag som är med i
förbundet har en marknadsandel i Sverige på 88 procent av livförsäkringar
beräknat i premieinkomster. Vad gäller sjukförsäkringar har bolagen hela
den svenska marknaden.67 Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet
automatiskt med två år. Avtalet gäller endast liv- och sjukförsäkringar enligt
§ 1 i avtalet. I avtalets § 3 stadgas att försäkringsbolagen inte skall kräva att
försäkringstagaren skall genomgå ett genetiskt test innan försäkring tecknas.
En genetisk undersökning kan genomföras med olika metoder, t ex på
kromosomnivå eller på gennivå. Avtalet gäller samtliga genetiska metoder.
Med genetisk undersökning avses enligt § 2 och § 5 dock inte
undersökningar för att ställa sjukdomsdiagnos, vilket betyder att avtalet
undantar de undersökningar som innebär diagnostik av personer med
konstaterad eller misstänkt sjukdom. Enligt § 4 förbinder sig bolagen att inte
fråga efter resultat från genetiska test. Undantag från denna bestämmelse
gäller om försäkringsbeloppet som skall utbetalas vid den försäkrades
dödsfall eller insjuknande överstiger vissa angivna belopp (15 prisbasbelopp
som engångsbelopp, vilket idag utgör ca 553.000 kronor, eller för periodiska
utbetalningar ett prisbasbelopp per år, d v s ca 36.900 kronor). Paragrafen
innebär att uppgifter om arv, ohälsa, förtida död hos släktingar m.m inte får
beaktas för riskbedömningen vid försäkringar under dessa angivna belopp.
Bolagen har blivit uppmanade av Sveriges försäkringsförbund att ta bort
sådana generella frågor ur sina hälsodeklarationer och övriga formulär.
Information om släktingars hälsa kan framgå av journalhandlingar men får
alltså inte beaktas vid låga försäkringsbelopp. Enligt god försäkringssed ska
försäkringsbolagen informera försäkringssökande om de möjligheter som
finns enligt avtalet att teckna en försäkring till ett belopp där de inte behöver
lämna uppgifter om familjehistoria och eventuella genetiska testresultat.68

I Storbritannien har det Brittiska försäkringsförbundet, ABI, tagit fram
rekommendationer för vilka sjukdomstillstånd som får beaktas vid en
riskbedömning när en försäkring över de angivna beloppen skall tecknas.
Sveriges Försäkringsförbund anser att dessa rekommendationer även skall
gälla för svenska bolag. Vägledningen avser riskbedömningar av
symptomfria försäkringssökande som genomgått en genetisk undersökning
vilken visat en risk att en av nedan angivna sjukdomar kan bryta ut.
Vägledningen omfattar nedan angivna sju sjukdomar där genetiska test med
stor tillförlitlighet kan ge upplysningar om risken att i framtiden insjukna i
dem:

� Huntingtons sjukdom
� Familjär kolonpolypos
� Medfödd myotoni
� Alzheimers sjukdom
� Multipel endokrin

                                                
67 Skr. 1998/99:136 s. 27.
68 Sveriges Försäkringsförbund: Gendiagnostik och medicinsk riskbedömning, en
vägledning. 2:a uppl. maj 2000 s. 3ff.
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� Ärftlig motorisk och sensorisk neuropati
� Ärftlig bröstcancer och ovarialcancer

Vid riskbedömningen bör alltid bolagets läkare konsulteras. Hur resultatet
från det genetiska testet skall tolkas beror på en rad olika faktorer, bl a:

� Den genetiska rubbningens art och dess sannolika eller bekräftade
ärftlighet

� Vilken typ av försäkring som försäkringssökanden önskar teckna
� Vilken anledningen var att testet utfördes

En försäkringstagare som genomgått ett prediktivt genetiskt test vars resultat
visat att personen har gener utan kända sjukdomsanlag, bör inte erbjudas en
lägre premie p g a det gynnsamma resultatet. Genetiska test som utförts på
anhöriga till de försäkringssökande bör varken beaktas eller begäras vid
riskbedömningen. I § 5 åtar sig försäkringsbolagen vidare att inte undanta
någon sjukdom från ersättning förutom sjukdomar som grundats på en
bedömning av en symptom. Försäkringsförbundet ska även inrätta en
prövningsnämnd69 enligt § 6, dit personer som är missnöjda med
hanteringen av genetisk information kan vända sig. Nämnden ska ompröva
och ge rekommendationer i fråga om hanteringen. Bolagen skall informera
om möjligheten att få ett ärende prövat i nämnden.70 Försäkringsförbundets
nämnd för hantering av genetisk information har ännu inte haft några
ärenden att utreda.71 Statens åtagande å sin sida, är enligt § 7 att se till att
den genetiska utvecklingen fortlöpande följs av ett särskilt offentligt organ.
Om något försäkringsbolag bryter mot avtalet är staten enligt § 8 berättigad
att omedelbart säga upp avtalet. Detta avtal ansågs vid sin tillkomst vara
tillräckligt och ingen lagstiftning skulle ske tillsvidare.72

4.2 Regleringen i andra länder

Frågan hur problemen med hantering av genetisk information skall lösas
diskuteras idag i stora delar av världen. I en del länder har det stiftats lagar
och i andra har det skett överenskommelser av olika slag. I ett flertal länder
är frågan helt oreglerad. Nedan görs en presentation av hur några europeiska
länder löst problemet.73

I Frankrike stadgas i lagen om bioetik angående respekten för
människokroppen, att genetiska undersökningar inte får utföras för annat än
medicinska- eller forskningsändamål. Det har även införts en paragraf i
strafflagen där det stadgas att om resultat från genetiska tester som gjorts på
individer används, kan det ge böter upp till 100.000 FF samt upp till ett års
                                                
69 Stadgar för nämnden, se bilaga B.
70 Försäkringsförbundets vägledning om gendiagnostik och medicinsk riskbedömning s. 4-6.
71 Enligt Maria Lindbergson, 08- 783 98 11, sekreterare i nämnden.
72 Mattsson s. 312f.
73 Flood s. 107.
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fängelse. Hinder föreligger dock inte för att resultat från tidigare utförda
genetiska tester används i riskbedömningen. Temporärt har de franska
försäkringsbolagen dock åtagit sig att i stor utsträckning avstå från att beakta
genetisk information vid hanteringen av ansökningar om personförsäkring.74

I Belgien är försäkringsgivare enligt en lag från år 1992 förhindrade både att
kräva att försäkringstagaren genomgår genetisk undersökning och att
använda resultat från tidigare undersökningar. Det stadgas att
försäkringsavtal endast får baseras på försäkringssökandens nuvarande hälsa
och inte på tekniska genetiska analyser som förutsäger dennes framtida
hälsa.75

I Grekland finns, som ett led i en ny hälsoreform, planer på att förbjuda
försäkringsgivare att använda genetiska testresultat.76

I Storbritannien beslöt ABI, motsvarigheten till Sveriges
Försäkringsförbund, att från och med år 1998 avstå från att använda genetisk
information för försäkringar under £100.000.77 Försäkringstagare blev även
garanterade att av sina läkare bli informerade om i vilken utsträckning den
genetiska informationen skulle användas vid försäkringar över det angivna
beloppet. Det tillsattes en rådgivande kommission, HGAC vars uppgift är att
avge rapporter på området.78 År 2000 beslöt Genetik- och
försäkringskommittén (GAIC) att tillåta livförsäkrare att använda viss
genetisk information vid riskbedömningen. Det är dock än så länge
begränsat till att gälla livförsäkring och endast risken att få Huntingtons
sjukdom. Kommittén håller på att undersöka om även andra sjukdomar kan
komma att ingå, t ex bröstcancer.79

Nedan presenteras en tabell som överskådligt visar ytterligare några länders
regleringar av användandet av genetisk information i försäkrings-
sammanhang.

                                                
74 Rosén s. 167, Radetzki, M: Genteknik och försäkring. NTF 1/2001 s. 7, 19 och däri
gjorda hänvisningar.
75 Rosén s. 167. Radetzki s. 7 och däri gjorda hänvisningar.
76 Murthy, A: Genetic testing and insurance. Journal of the Royal Society of Medicine, vol.
94 feb 2001 s. 58.
77 Rosén s. 168.
78 Davey, J: Future Imperfect: Human Genetics and Insurance. The Journal of Business
Law, nov 2000 s. 589f.
79 Murthy s. 57, Kirk, M: Insuring against discrimination. Nursing Standard, vol. 15, 6/2000
s. 20.
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Tabell 1.80 Jämförelse av lagar och regler om användning av genetisk
information.

Land Reglering Omfattning Inverkan på Tillsyn
försäkringsgivarna

Österrike 1994 Gene Techno- Specifically regulates the Use of information obtained Austrian Advisory Board on
logy Act provision of genetic tests inclu- by genetic testing- defined Genetic Technology and the

ding laboratory quality, test as molecular biological Austrian Ministor of Labour,
accurancy, consent, counsel- investigations of human Health, and Social Affairs
ling and information access chromosomes, genes and set guidelines and handle

DNA segments- is prohibited quality assessments

Danmark 1997 Act 413 on Regulates genetic testing in Act 413 prohibits insurers Danish Council on Ethics and
Insurance Agree- the context of insurance markets from requiring a test and the Danish Board of Health
ments and Pension requesting, obtaining or (both of the Ministry of Health)
Funds receiving genetic information interpret existing and

proposed laws and offer
quality guidelines

Neder- 1998 Medical Regulates the use of all medical Insurers cannot require or Dutch Health Council offers
länderna Examinations Act Examinations and health assess- enquire about genetic tests, guidelines and advises

Ments and no questions may be Parliament
asked concerning hereditary
disease; an exeption is
made for high coverage amounts

Norge 1994 Act Relating Specifically regulates the provi- Illegal to request, receive, An Advisory Group of the
to the Application sion of genetic testing, including retain or make use of Norwegian Board of Health
of Biotechnology consent, counselling and infor- information deriving from assists in interpretation of
in Medicine mation access genetic tests the Act and offers quality

Assurance guidelines

Sverige 1999 Agreement formal agreement between regu- Use of information obtained National Board of Health and
between the Swe- lators and insurance industry by studying one´s genetic Social Welfare makes
dish Government characteristics is prohibited Recommendations to
and the Association Parliament and writes quality
of Insurance Guidelines
Companies

USA State law State regulations specifically State prohibitions range from State Insurance Commissioners,
address the insurance the type of insurance, type Federal Agencies under the

Industry of information or the use of Department of Health and

Information Human Services (National

Intitutes of Health, Food and

Drug Adminitration, Centers for

Disease Control, Office for

1996 Health Insu- Federal law adresses group Federal law prohibits insurance   Protection from Research Risks

rance Portability And health insurers exclusions on the basis of and the Health care Financing

Accountability Act genetic test results Administration)

                                                
80 Murthy s. 59.
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Tabell 2.81 Jämförelse mellan Norge, Sverige och Danmark i fråga om
försäkringsgivares behörighet.

Norge Danmark Sverige

Kan försäkringsgivare såsom
förutsättning för meddelande av
försäkring kräva att försäkrings-
sökande genomgår

Genetisk undersökning i diagnossyfte Nej Ja Ja
Presymtomatisk genetisk undersökning Nej Nej Nej
Prediktiv genetisk undersökning Nej Nej Nej
Genetisk anlagsbärardiagnostik Nej Nej Nej

Kan försäkringsgivare utnyttja resultat
från tidigare utförd

Genetisk undersökning i diagnossyfte Ja Ja Ja
Presymtomatisk genetisk undersökning Nej Nej Ja, om försäkringsbeloppet

överstiger särskilt gränsvärde
Prediktiv genetisk undersökning Nej Nej Ja, om försäkringsbeloppet

överstiger särskilt gränsvärde
Genetisk anlagsbärardiagnostik Nej Nej Ja, om försäkringsbeloppet

överstiger särskilt gränsvärde

Kan försäkringsgivare nyttja Ja Ja Ja, om försäkringsbeloppet
familjeupplysningar överstiger särskilt gränsvärde

Kan försäkringsgivare göra Ja Ja Ja, om försäkringsökanden vid
undantag avseende ärftliga sjukdomar avtalsslutet företett symptom

4.3 Jämförelse

Enligt nu rådande regleringar kan varken svenska, danska eller norska
försäkringsgivare ställa krav på att försäkringstagaren genomgår
presymptomatisk, prediktiv eller genetisk anlagsbärarundersökningar före
tecknande av försäkring. Svenska och danska försäkringsgivare hindras dock
inte att kräva att försäkringstagaren genomgår genetisk undersökning för att
ställa sjukdomsdiagnos. Enligt norsk lag får överhuvudtaget inga genetiska
undersökningar utföras utom för medicinska ändamål. En ytterligare likhet
mellan de tre nordiska länderna är att de inte får utnyttja befintliga resultat
från annat än genetiska undersökningar i diagnossyfte. I Sverige får detta
dock göras om försäkringsbeloppet överstiger vissa högre belopp (15

                                                
81 Radetzki s. 9.
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prisbasbelopp som engångsbelopp eller ett prisbasbelopp per år vid
periodiska utbetalningar). Svenska försäkringsgivare har i vissa avseenden
gått längre än sina nordiska kollegor vad gäller att få utnyttja
familjeupplysningar samt att göra undantag för ärftliga sjukdomar. Vid
försäkringsbelopp över en viss gräns är svenska försäkringsgivare dock fria
att beakta familjeupplysningar. Nederländerna och Storbritannien har avtal
som påminner om det svenska. De har också beloppsbegränsningar vad
gäller när tidigare resultat från genetiska undersökningar får beaktas.82

4.4 Internationell reglering

I Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna från 1950 stadgas i artikel 8 att alla har rätt
till sitt privatliv. Myndigheter får inte inskränka denna rättighet annat än
med stöd i lag eller om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med
hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, förebyggande av brott,
skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.
Rätten till skydd för privatlivet är en rätt att lämnas ifred när det gäller
privata angelägenheter. Främst gäller denna rätt att lämnas ifred med
avseende på statliga ingrepp, men den innebär också att staten aktivt skall
verka för att skydda denna rätt. Det finns vissa undantag då rättigheten får ge
vika, te x om det finns ett starkare allmänt intresse. En inskränkning i rätten
måste trots allt stå i rimlig proportion till det mål som skall uppnås.83

Europarådet antog en konvention (Convention on Human Rights and
Biomedicine (ETS no 164) år 1996 angående försäkringsgivares rätt att
använda resultatet av genetiska undersökningar.84 I artikel 11 i konventionen
stadgas att all form av diskriminering av en person p g a hans eller hennes
genetiska arv är förbjuden. Enligt artikel 12 får genetiska undersökningar
endast genomföras för medicinska ändamål eller i forskningssyfte, vilket
innebär att undersökningar för t ex försäkringsändamål inte är tillåtna även
om försäkringstagaren ger sitt samtycke.85 I artikel 23 stadgas att
fördragslutande stat skall ansvara för att brott mot principerna i
konventionen kan hindras på rättslig väg. De som lidit skada av att
principerna inte följts kan enligt artikel 24 kräva skadestånd enligt nationell
rätt. Enligt artikel 25 är det staternas ansvar att se till att brott mot
konventionen sanktioneras på lämpligt sätt.

Artiklarna i konventionen syftar enligt ordalydelsen till att även hindra
försäkringsgivaren att begära upplysningar om försäkringssökandens familjs
hälsa, p g a att detta får anses tillhöra personens genetiska arv.
Försäkringsbolagens praxis i de flesta länder visar dock på motsatsen. I

                                                
82 Radetzki s. 8f och däri gjorda hänvisningar.
83 Lysén, Göran: Europas grundlag- Europakonventionen om mänskliga rättigheter. 2:a
uppl. Göteborg 1993 s. 87f.
84 Sverige har undertecknat konventionen men ännu ej ratificerat den. Dir 2001:20 s. 2.
85 Skr. 1998/99:136 s. 24.
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samband med ratificeringen av konventionen kan det därför tänkas att ett
antal länder kommer att reservera sig mot detta.86

År 1992 antogs en rekommendation av Europarådet (Recommendation No R
(92) 3 on Genetic Testing and Screening for Health Care Purposes)
angående genetiska test. I artikel 7 stadgas att försäkringsgivare varken ska
ha rätt att kräva att genetiska test utförs eller att fråga efter resultat av
tidigare utförda test i samband med tecknande av försäkring.

År 1996 antogs en resolution av Europaparlamentet (Resolution on the
ethical and legal problems of genetic engineering, O.J. No. C96/168) där det
uppmanas att inte använda genetiska testresultat vid någon form av
försäkring.87

En deklaration om genteknik och mänskliga rättigheter antogs av UNESCO
år 1997 (Universal declaration on the Human Genome and Human Rights). I
artikel 6 står att ingen skall bli utsatt för kränkande diskriminering p g a sitt
genetiska arv, eller sådan diskriminering som har den effekten att det
kränker mänskliga rättigheter, grundläggande friheter eller människovärde.

Rekommendationer, deklarationer och resolutioner av dessa slag saknar
bindande verkan för medlemsländerna. Trots det har de den betydelsen att
det indikerar vilken uppfattning som är internationellt vedertagen.88 Det
finns ännu ingen speciell lag inom EG-rätten som reglerar
försäkringsbolagens användning av genetisk information. Anledning till det
är EU:s subsidiaritetsprincip, vilken innebär att det som bäst kan skötas på
nationell nivå inte skall regleras av Europeiska Kommissionen.89

I januari 2001 tillsatte Europaparlamentet ett tillfälligt utskott för
"humangenetik och annan teknik inom den moderna medicinen" för att de
skulle undersöka den senaste utvecklingen inom humangenetikens område.
Deras uppgift är att granska problemen och möjligheterna som uppstått inom
humangenetiken  och andra tekniker inom den moderna medicinen. I
arbetets första skede skall utskottet inhämta utlåtanden från sakkunniga,
andra EU-institutioner, parlamenten i medlemsstaterna samt från personer i
det civila samhället. Utskottet skall undersöka de vetenskapliga, medicinska,
etiska, rättsliga, ekonomiska och sociala riskerna och möjligheterna med
utvecklingen inom humangenetiken. De juridiska frågor som skall behandlas
är bl a EU:s befogenheter vid lagstiftning och reglering. Konsekvenser för
försäkringssystemet samt grundläggande rättsaspekter kommer att tas upp
till diskussion. Undersökningen skall ge upphov till en rapport vilken skall
syfta till att ge politiska riktlinjer. Eftersom utskottet begärt in material och
utlåtanden från olika instanser fram till och med den 30 juni 2001, har några
ställningstaganden ännu inte hunnit göras.90

                                                
86 Radetzki s. 4 och däri gjorda hänvisningar.
87 Davey s. 613.
88 Radetzki s. 5.
89 Rosén s. 167.
90 http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/genetics/intro_sv.htm.
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5 Genteknik och
upplysningsplikten
I detta kapitel kommer vikten av att skydda den personliga integriteten att
framhållas. Det kommer även att anges vilka för- och nackdelar det finns att
tillåta, respektive inte tillåta försäkringsbolag att använda genetisk
information vid riskbedömningar. I det sista avsnittet presenteras alternativa
lösningar till att använda genetisk information.

5.1 Skydd av den personliga integriteten

Information om en individs arvsanlag skulle, om de kom i orätta händer,
kunna missbrukas och kunna leda till att personen blev diskriminerad p g a
sina gener. Om informationen tillåts att användas av andra än den berörda
individen finns det risk för att den personliga integriteten hotas. Det finns
två frågor att belysa här. Den ena avser rätten att andra inte ska få veta något
om ens arvsanlag och den andra rätten att själv slippa få veta något om ens
eventuella framtida sjukdomar. Det kan här talas om en genetisk integritet,
en möjlighet att säga ja eller nej till att utföra ett genetiskt test. Här i
bemärkelsen att möjligheten att tacka nej inte ska vara illusorisk. Frågan är
om genetiska undersökningar därför bör grundas på självbestämmande och
samtycke.91

5.2 Konsekvenser av att tillåta
försäkringsbolagen att använda genetisk
information

5.2.1 Fördelar

Fördelarna med att tillåta bolagen att använda genetisk information är att
premierna blir satta efter den reella risken. Försäkringssystemet urholkas
inte när både friska och sjuka vill teckna försäkringar. Att teckna en
livförsäkring, som i princip kan tecknas på obegränsat belopp, är ett frivilligt
avtal där vanliga affärsetiska regler gäller, d v s båda parter ska ha lika
mycket information om den försäkrades hälsa. Försäkringsbolagens krav på
att få ut information av ett genomgånget gentest innebär i detta fall en
likabehandling av alla föräkringstagare. Ett förbud mot att låta bolagen ta
del av informationen skulle motsatsvis kunna innebära diskriminering av de
sökande som måste uppge vilka sjukdomar de redan lider av. Det är rättvist

                                                
91 Ds 1996:13 s. 25, bet. 1999/2000:SoU5 s. 8.
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om inte bara de som redan insjuknat ska betala en högre premie.
Försäkringsbolagen har dessutom stränga sekretessregler för användandet av
medicinsk information och SekrL ger ett bra skydd mot att uppgifterna
kommer ut till obehöriga.92

5.2.2 Nackdelar

Informationen om personers genetiska arv kan missbrukas, vilket kan skapa
ett samhälle där människor särbehandlas efter de genetiska
förutsättningarna.93 Försäkringsbolagen kan använda informationen för att
hindra personer att teckna försäkring, vilket idag redan görs genom att t ex
barnförsäkringar är undantagna ur avtalet mellan Sveriges
Försäkringsförbund och staten.94 Om det görs riskbedömningar genom att
finsortera människor, kan det leda till att bara de som inte behöver ha en
sjukförsäkring har råd att teckna sådan. Det finns en oro bland befolkningen
att vi riskerar att få en genetisk underklass som varken kommer att få arbete
eller försäkring.95 I försäkringshistorien har alltid de med låg risk velat slå
sig samman. Exempel på det är Skånska Brand som bildades i slutet av
1800-talet. I Skåne finns det mest stenhus och det var oftast trähus som
brann. Detta ledde till att Skånska Brand hade lägre premier. Detsamma kan
hända med utvecklingen på genteknikens område, där friska människor slår
sig samman och på det viset får bättre villkor. En annan allvarlig
konsekvens är att människor inte kommer att genomgå ett test av rädsla att
inte få teckna en försäkring. Följden blir att de som skulle kunna få ett bättre
och längre liv om de genomgick ett test och därigenom kunde förebygga
sjukdomen som de har anlag för, inte vågar ta chansen att testa sig.96 Andra
kan känna sig tvingade att utföra ett test trots att de egentligen inte vill ha
den informationen om sina gener.97

5.3 Konsekvenser av att inte tillåta
försäkringsbolagen att använda genetisk
information

5.3.1 Fördelar

Om försäkringsbolagen inte får rätt att ta del av någon hälsoinformation alls
leder det till höjda premier, men det är något som alla kommer att vara med
att betala för att skydda de som har större risk att bli sjuka. Den genetiska
integriteten skyddas och de som önskar genomgå ett genetiskt test kan göra

                                                
92 Flood s. 106f.
93 Mattsson s. 309. Se även SOU 2000:103 s. 94.
94 Enligt intervju med Jan Wahlström.
95 Dahlgren (II) s. B2.
96 Murthy s. 57.
97 Mattsson s.311.
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det utan att vara rädda för att de inte skall kunna teckna försäkring. De som
inte vill testa sig behöver inte känna sig tvingade att göra det.98 Idag är det
endast ett fåtal sjukdomar, sk sällsynt dominant nedärvda sjukdomar, som
kan ge säkra prognoser genom gentest. Att ett fåtal människor kommer att
försöka lura försäkringsbolagen genom att teckna höga försäkringar trots att
de vet att de kommer att insjukna, kommer att medföra endast en marginell
höjning av premierna. Skadan av att försäkringsbolaget inte har samma
information som försäkringstagaren blir inte av så stor omfattning.
Solidaritetsbegreppet kan anföras här. Frågan är om vi inte borde vara
beredda att få en marginell höjning av premierna mot att ingen tvingas
lämna ut sina testresultat till försäkringsbolag.99

5.3.2 Nackdelar

Försäkringsgivare har rätt att själva avgöra vilka risker de vill ansvara för.
Detta innebär att en försäkringsgivare, som inte tillåts ta del av viss
information rörande risken, kan avgränsa sitt åtagande till de risker som han
kan få information om. Om det enligt lag blir förbjudet för bolagen att få
information om genetiska testresultat, kommer liv- och sjukförsäkringar inte
att kunna tecknas för vissa sjukdomar.100 Om det i framtiden går att göra
säkra prognoser om kommande sjukdomar och dödsfall genom gentekniken,
kommer sjuk- och livförsäkringsområdena att upphöra eftersom
osäkerhetsmomentet, vilket är grunden för verksamheten, försvinner.
Eftersom det finns en allmän försäkring i Sverige som ger viss trygghet, är
det ingen katastrof att inte få teckna höga livförsäkringar. Det är en ohållbar
situation om kunden skulle få veta mer än bolaget. Konsekvensen blir att de
som vet att de kommer att insjukna eller dö i förtid kommer att teckna
skyhöga försäkringar. Detta leder till att bolagen kan gå omkull vilket är
orättvist mot dem som litat på sin försäkring.101 De goda riskerna kommer
att lämna försäkringsmarknaden och antalet dåliga risker kommer att öka
vilket leder till att bolagen tvingas höja premierna.102

En invändning mot att inte tillåta bolagen ta del av informationen är att
personer med anlag för sjukdom inte betalar för den risk som de utgör och
som de, men inte bolagen, har vetskap om. Detta leder i sin tur till att andra
försäkringstagare skulle tvingas betala högre premier än som motsvarar
deras risk. En konsekvens av det kan bli att försäkringsbolagen helt enkelt
tar bort skyddet för vissa ärftliga sjukdomar ur försäkringarna, alternativt att
premierna höjs. Friska personer skulle istället kunna teckna försäkring
utomlands där de enbart betalar för sin risk, medan de som har
sjukdomsanlag skulle teckna försäkring i Sverige där de slipper betala för
sin risk. Det kan då ifrågasättas om det avsedda resultatet har uppnåtts.103

                                                
98 Dahlgren (II) s. B2.
99 Enligt intervju med Jan Wahlström.
100 Skr. 1998/99:136 s. 22.
101 Dahlgren (II) s. B2.
102 Murthy s. 58.
103 Mattsson. s. 310.
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Försäkringsbolagen oroas även för att den information som de idag tillåts ta
med i riskbedömningen, i framtiden kan komma att klassas som genetisk
information, trots att den inte direkt är baserad på ett genetiskt test, och vara
skyddad enligt lag. Exempel på sådan information kan vara genetiska
undersökningar i diagnossyfte.104

5.4 Alternativa lösningar

En möjlighet för personer som vill genomgå ett test är att teckna en
försäkring innan de genomför testet. En livförsäkring tecknas ofta för flera
år och vid tidpunkten för tecknandet har försäkringstagaren och
försäkringsbolaget samma okunskap om den försäkrades arvsanlag och
osäkerhetsmomentet kvarstår. Därefter kan personen låta utföra ett test och
kan på så vis sätta in förebyggande åtgärder mot en eventuell genetisk
sjukdom.105

Att bygga ut socialförsäkringarna är ett alternativ för att minska beroendet
av privata personförsäkringar. Detta leder dock till ett oönskat resultat då de
negativa konsekvenserna av det blir ett ekonomiskt ineffektivt system. I
Sverige är socialförsäkringssystemet relativt väl utbyggt och sjukvården
bekostas nästan uteslutande av allmänna medel. Inkomstförlust i samband
med en sjukdom ersätts också genom allmänna medel. Frågan är då ifall de
privata försäkringarna har en stor betydelse för personers välfärd och
trygghet då det inte är nödvändigt att ha en privat försäkring. Cirka sextio
procent106 av den vuxna svenska befolkningen har inte tecknat någon
livförsäkring. En jämförelse kan göras med exempelvis USA, där
sjukvården bedrivs i privat regi och nästan uteslutande finansieras genom
patienternas avgifter. Där kan det tyckas att behovet av en lagstiftning mot
att låta försäkringsbolag ha tillgång till genetik information är mycket större
än i Sverige eftersom amerikanerna är helt utan skydd om de blir sjuka utan
att ha någon försäkring. Socialförsäkringen i Sverige anses dock inte ge ett
tillräckligt stort skydd.107

Om försäkringsbolagen tillåts använda genetisk information, skulle det
kunna införas ett statligt subventionsystem där de som har sjukdomsanlag
får ersättning av allmänna medel. Detta kan vara en bättre lösning än att
bygga ut socialförsäkringarna, eftersom det har visats att det är mer
ekonomiskt effektivt att låta den privata marknaden ha hand om
försäkringar. Problemet med ett subventionssystem är att kunna visa vem
som är berättigad till subvention utan att integriteten kränks genom att ett
genetiskt test görs. Dessutom blir det ett orättvist resultat om endast de som
inte får teckna försäkring av genrelaterade orsaker ges tillgång till
subventioner, men inte de som av andra orsaker nekas försäkring. Dessa
                                                
104 Rosén s. 170.
105 Rosén s. 168.
106 Perman s. 56.
107 Radetzki s. 15ff.
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synpunkter visar att det kanske på lång sikt inte är möjligt att effektivt kunna
hindra försäkringsbolag att ta del av genetisk information.108

En annan synpunkt är att för att försäkringssystemet skall kunna fungera
måste förändringar och lagstiftning ske på ett globalt plan. Det är antagligen
en omöjlighet att endast få till stånd en ändring i Sverige, eftersom det är
tillåtet att teckna försäkringar utomlands och att det t ex i USA går att
teckna försäkring till lägre premie för dem som genomgått ett genetiskt test.
Personer som inte vill vara med och betala för dem som är bärare av gener
med sjukdomsanlag, söker sig då till den utländska försäkringsmarknaden
istället och problemet med moturval kvarstår därmed. Därför finns det ett
behov av solidaritet ifall även de som haft oturen att få dåliga anlag ska
kunna ha samma ekonomiska förutsättningar som övriga. Premien kunde t
ex endast sättas efter åldern, eftersom det är något som drabbar alla lika. Ett
annat alternativ är att premierna kunde betalas via skatterna. En annan
lösning kunde vara att bygga upp ett system där sjukjournalerna är
uppdelade så att all information inte behövde komma ut. En del av journalen
kunde behandla genetiken och en annan del övriga sjukuppgifter.
Försäkringsbolagen kunde enbart tillåtas få tillgång till den del som inte
berör det genetiska.109

                                                
108 Radetzki s. 15ff.
109 Enligt intervju med Jan Wahlström.
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6 Försäkringsbolagens
inställning till genetisk
information
I arbetet har framhållits att försäkringsbranschen har varit starkt negativ till
att en lag stiftas som förbjuder försäkringsbolagen att få tillgång till genetisk
information. För att få vetskap om deras argument har representanter från tre
av de största försäkringsbolagen i Sverige; Folksam, Länsförsäkringar och
Trygg- Hansa fått ge sin syn på saken. Resultaten från intervjuerna kommer
att redovisas i detta kapitel.110

6.1 Tillgång till genetiska testresultat

På frågan om försäkringsbolagen ansåg att försäkringstagaren skulle kunna
genomgå ett genetiskt test utan att bolagen får veta dess resultat svarade
Folksam i princip nej. De menade att grundprincipen enligt 4-10 §§ FAL är
att båda parter ska ha lika stor insyn i personens hälsa och ingen skall veta
mer än den andre. Om en kund har vetskap om att han har en sjukdom som
kommer att leda till att han dör inom exempelvis tio år, kommer han
antagligen att teckna en högre försäkring än han annars skulle gjort. Detta
leder till att övriga försäkringstagare får lägre återbäring och tvingas betala
högre premier. Folksam är starkt emot spekulation, d v s när kunden vet mer
om sin hälsa än bolaget och utnyttjar detta. De sade vidare att de är inte ute
efter genkontroller. De vill absolut inte att det skall leda till hänsynslös
diskriminering eller att befolkningen delas upp i ett A och ett B lag.
Däremot menar de att försäkringen ska ske på ömsesidiga grunder. Trygg-
Hansa svarade ja på frågan. De säger att de accepterar överenskommelsen
som träffades mellan staten och försäkringsbranschen, vilket innebär att de
accepterar att försäkringstagare vet mer om sin hälsa upp till vissa högre
belopp. Folksam håller med om detta, de säger sig vara nöjda med avtalet
och beloppsgränserna. De vill inte ha någon lag eftersom avtalet är
tillräckligt och alla verkar vara nöjda med det. Dessutom har det visat sig att
Norges lag om genteknik inte fungerar i praktiken. Folksam anser att
urholkningen av socialförsäkringarna är en brist och de bör byggas ut.
Länsförsäkringar anser att beroende på hur frågan är formulerad i
hälsodeklarationen är det deras uppfattning att de vill ha fullständiga
upplysningar om läkarkontakter under den angivna tidsperioden.

Både Folksam och Länsförsäkringar svarade ja på frågan om de önskar att
försäkringsbolag skulle ha tillåtelse att se samtliga resultat från genetiska
tester. Länsförsäkringar menar att ha tillgång till testerna är en annan sak än
                                                
110 Frågeformuläret: se bilaga C. De som blivit intervjuade är: Per Dahlenius på Folksam,
Inger Jigskog på Länsförsäkringar och Björn Sporrong på Trygg- Hansa.
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att faktiskt beakta resultaten. Folksam säger dock att de har accepterat
överenskommelsen och att de därför inte har intresse av att se resultat från
tester vid låga försäkringsbelopp. Överstigs beloppsgränsen  har de stort
intresse av att se resultaten. Trygg- Hansa svarade att de i nuläget inte har
intresse av att ta del av resultaten men det är svårt att uttala sig om den
framtida situationen.

6.1.1 Konsekvenser av att inte tillåta bolagen få tillgång till
testresultat

Trygg- Hansa trodde att konsekvenserna av att försäkringsbolag inte får ta
del av genetisk information blir att bolagen kommer att få ett försämrat
skaderesultat eftersom försäkringstagaren har ett kunskapsövertag, vilket
kan leda till premiehöjningar. Länsförsäkringar befarar ett moturval av
risker, vilket innebär att de försäkringstagare som vet att de har en genetisk
skada i större utsträckning än annars kommer att teckna försäkring och till
ett högre belopp. Eftersom bolaget inte har samma information som
försäkringssökanden har de inte heller kunskap om riskens storlek. Detta
leder på sikt till ökade kostnader för försäkringsersättningar vilket drabbar
försäkringskollektivet. Det beskrivna händelseförloppet innebär en
särbehandling av övriga försäkringstagare, enligt deras mening. Folksam
menar att konsekvensen kan bli att de tvingas ta risker som de inte
budgeterat för, vilket leder till en icke skälig ekonomi för bolaget.
Spekulation blir ett faktum. En annan konsekvens kan vara att ett bolag kan
komma att få alla dåliga risker och tappar då de friska. Detta leder till en
osund konkurrens mellan bolagen. Folksam menar vidare att de inte kan
tillgodose människors grundläggande behov av försäkring, endast deras
extra behov. Försäkringsbolagen förvaltar ett stort kapital, men det är
kundernas kapital som bolagen inte kan använda till vad de vill.

6.1.2 Konsekvenser av att tillåta bolagen få tillgång till
testresultat

Ifall försäkringsbolag skulle få tillgång till genetisk information om sina
kunder tror Folksam att det skulle leda till att vissa försäkringstagare skulle
få betala en högre premie än annars och vissa skulle antagligen helt nekas
försäkring. Än har dock inte effekten av gentester slagit igenom eftersom det
är för dyrt för landstingen. Detta är därför en framtidsfråga. Folksam menar
att avtalet med gränsbeloppen borde gälla även om de tillåts få tillgång till
testresultat. Trygg- Hansa menar att detta är en hypotetisk fråga eftersom
gentester i dagsläget sker i väldigt liten utsträckning. Skulle det dock ske en
allmän screening i framtiden skulle detta naturligtvis kunna medföra att en
del får betala en högre premie och att en del skulle nekas försäkring.
Länsförsäkringar säger att enligt gällande avtal har bolagen möjlighet att
inhämta och beakta testresultat vid större försäkringsbelopp. Detta måste
dock ske med stor urskiljning och många faktorer måste tas med i
bedömningen som t ex hur stor sannolikheten är att sjukdomen ska bryta ut
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samt om det krävs andra samverkande faktorer. De menar vidare att om den
försäkrade ännu inte utvecklat sjukdomen måste en ytterst försiktig
bedömning göras av informationen. I dagsläget beaktar de framför allt
Huntingtons sjukdom, vilket följer av en rekommendation från Sveriges
Försäkringsförbund.

6.2 Försäkringsalternativ för personer med
sjukdomsanlag

Om en persons risk att insjukna i en genetiskt betingad sjukdom t ex är
femtio procent och han i övrigt känner sig helt frisk menar Trygg- Hansa att
denna person idag inte skulle bli nekad en försäkring och inte heller behöva
betala en högre premie upp till vissa beloppsnivåer. Folksam tror att det för
personen i exemplet kan innebära att han, beroende av vilken försäkring det
gäller, får betala en förhöjd premie. Det finns vissa försäkringslösningar som
går att tillämpa i dessa fall. Om en person exempelvis är fyrtio år när han får
besked om att han kommer att bli sjuk, kan han få välja mellan olika
försäkringsalternativ. Antingen kan han få teckna en försäkring till normal
premie på endast tio år, eller kan han välja att lägga försäkringen på tjugo år
men då betala en högre premie. Om han vill teckna försäkringen på trettio år
skulle han få avslag på sin ansökan eftersom risken då blir för stor. Ifall
försäkringssökanden väljer att lägga försäkringen på tio år, kan han få den
omprövad efter tioårsperioden eftersom förutsättningarna kan ha ändrats
efter den perioden.

Folksam gav ett exempel på när ett genetiskt test faktiskt ledde till att ett
barn fick teckna en försäkring trots att bolaget kunde gett avslag. Ett barn
som var fem år hade en tumör i ögat och föräldrarna ville teckna en
försäkring för barnet. Riskbedömaren, som var sjuksköterska, sade att det
finns tumörer av olika slag och med olika historia. Folksam bad då att få se
resultat från gentestet, vilket visade att tumören var godartad och att det inte
fanns risk för spridning. Barnet erbjöds försäkring med en klausul om
ögonsjukdomar, vilken senare kunde omprövas.

6.3 Hälsodeklarationer

Inget av bolagen frågar idag i de vanligast förekommande
hälsodeklarationerna om försäkringstagaren har en risk att få en genetiskt
betingad sjukdom eller om det finns någon sådan sjukdom i släkten.
Länsförsäkringar kan kräva ett läkarutlåtande när det handlar om särskilt
höga försäkringsbelopp. I dessa läkarundersökningar ställs omfattande
frågor om den sökandes hälsotillstånd och vissa av frågorna kan beröra det
genetiska arvet. Trygg- Hansa tecknar inte försäkringar till så höga belopp
att de enligt avtalet har rätt att fråga om gentester. Tidigare frågade Folksam
om släktsjukdomar, men det finns så vitt företrädaren vet inte med idag. De
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har sett över sina blanketter så att det inte finns någon bäring av genetiska
tester i dem. De begär dock att få ut läkarjournaler och läkarna gör ofta en
genetisk frågekontroll. Exempelvis frågar läkaren en person med allergier
om dennes föräldrar har astma. Dessa uppgifter tar de hänsyn till vid
riskbedömningen.

6.4 Förändringar inför framtiden

Trygg- Hansa tror inte att liv- och sjukförsäkringarna kommer att förändras
på något avgörande sätt för att fungera i framtiden även om endast
försäkringstagarna har information om resultaten från genetiska test. De tror
att ett mer närliggande problem som t ex ökad sjuklighet kan påverka
sjukförsäkringarna på ett mer påtagligt sätt. De tror definitivt inte att de
privata liv- och sjukförsäkringarna kommer att upphöra helt och ersättas av
socialförsäkringen. Det finns naturligtvis en risk för att befolkningen delas
upp i två läger, där det finns försäkringsbolag för dem med goda genetiska
anlag och andra för dem som har sjukdomsanlag. Detta går dock inte att
bedöma i dagsläget. Folksam menar att det är socialförsäkringen som är
problemet inte gentekniken. Försäkringsbolagen får anpassa sig till vad
kommittén, som skall utreda genetiska undersökningar, kommer fram till år
2003.111 Folksam säger att ekonomin läcker i många försäkringsbolag och
det är inte otänkbart att en del försäkringsbolag kommer att se över sina
sjukförsäkringar. Indirekt kan det leda till att livförsäkringar upphör helt.
Folksam poängterar igen att alla försäkringsbolag nog är överens om att det
absolut måste undvikas att det blir ett A och ett B lag av människor.
Länsförsäkringar tror att om det blir en obalans i kunskapen om riskens
storlek och bolaget därigenom inte kan sätta rätt premie, vilket påverkar
skaderesultatet, så kommer det att innebära att samtliga premier måste höjas.
De som inte vill vara med och betala för en "kollektiv premiehöjning"
kommer då att välja att teckna en försäkring i ett annat land där de har en
annan syn på hanteringen av genetisk information. Följden blir en
nedåtgående spiral som innebär att bolagen inte får in tillräckligt många
"friska" människor i försäkringskollektivet och försäkringarna höjs
ytterligare. Denna utveckling kan jämföras med vad som händer om bolaget
endast låter de personer med exempelvis högt blodtryck få en förhöjd premie
efter en bedömning av de personernas risker att få följdsjukdomar.

Länsförsäkringar säger att de tror att de finns till för att det finns ett behov
av kompletterande försäkringar vid sidan av socialförsäkringarna, men det
går inte att säga vad som kommer att ske i framtiden med de privata
försäkringarna. Eftersom många sjukdomar har en koppling till vårt arv och
våra gener, tror Länsförsäkringar att även den medicinska forskningen och
utvecklingen kommer att göra nya landvinningar. Då kan frågan ställas om
det är så troligt att det kommer att finnas många personer som endast har
goda anlag. Bolaget arbetar idag med att dela in personer i olika riskklasser,

                                                
111 Se s. 40 angående kommitténs uppdrag.
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en viss åkomma har betydelse för tecknandet av sjukförsäkring men kan helt
sakna betydelse för livförsäkringen. Exempel på detta är ryggbesvär.
Både Länsförsäkringar och Trygg- Hansa ansåg att en bra lösning på
problemet med hanteringen av genetisk information är att både
försäkringsbolaget och den försäkrade har samma information om den
försäkrades hälsa. Folksam säger att de befarar en spekulation men de är
ändå nöjda med överenskommelsen mellan Sveriges Försäkringsförbund
och staten och ser detta avtal som en bra lösning. På frågan hur
försäkringsbolagen förbereder sig inför att gentester kommer att bli allt
vanligare på marknaden i framtiden, svarade samtliga bolag att de följer
utvecklingen och debatten, samt följer direktiven och rekommendationerna
från Sveriges Försäkringsförbund. Folksam säger att de avvaktar. Kommer
det signaler att något är på gång så tar de itu med det då.
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7 De lege ferenda
Detta kapitel kommer att behandla frågan om det finns ett behov av en
lagstiftning på området och vad det finns för planer inför framtiden vad
gäller eventuell lagstiftning.

7.1 Lag eller avtal

Gentekniken får idag anses vara relativt outvecklad. Denna teknik har dock
med största sannolikhet en enorm potential.112 Trots att försäkringsbolagen
idag inte kräver att ett gentest genomförs innan tecknande av försäkring, är
det ingen garanti för att de inte kommer att göra det i framtiden.113 Det finns
ett antal problem som uppkommer då en lag skall stiftas och i detta fall är
det valet av definitioner av den information som skall skyddas. För att
reglerna inte skall kunna kringgås är frågan om skyddet skall definieras som
genetisk information, vilket i så fall innefattar även familjeupplysningar,
genetiska egenskaper, genetiska drag eller något annat. Dessutom måste
frågan ställas om det är rättvist att genetisk information skall skiljas från
annan medicinsk information som inte beror på genetiska förändringar. Idag
ges t ex inte personer som genomgått ett HIV-test med ett positivt resultat
möjlighet att teckna livförsäkring. Frågan är då om dessa personer skall
särbehandlas eller om skyddet skall gälla även dem.114

Frågan är om det är tillräckligt med den självreglering som finns idag eller
om det finns ett behov av en lagstiftning som reglerar användandet av
genetisk information. Ibland är ett avtal ett bra sätt att lösa ett problem rent
praktiskt, men att en lagstiftning väger tyngre än ett avtal och att har en mer
säkerställande effekt, torde knappast kunna ifrågasättas. Reglerna får en
legitimitet om de stipuleras genom lag istället för i ett avtal. Avtalet som
ingicks år 1999 mellan staten och Sveriges Försäkringsförbund har inte
utvärderats än men det har kritiserats i den allmänna debatten. Därför finns
det skäl att anta att frågan om det blir någon lagstiftning om genteknik och
försäkring, inte för alltid är avgjord.115

7.2 Kommande lagstiftning

På socialdepartementet kan man inte uttala sig om när en eventuell
lagstiftning kommer att bli verklighet, trots att frågan diskuterats i flera

                                                
112 Radetzki s. 4 och däri gjorda hänvisningar.
113 Mattsson s. 311.
114 Davey s. 611.
115 Mattsson s. 313.
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år.116 I dir. 2001:20 ger regeringen socialdepartementet i uppdrag att se över
ett antal frågeställningar angående genetisk diagnostik. Uppdraget skall
redovisas senast den 28 februari år 2003. Kommittén skall överväga och
lämna förslag till bl a följande.117

� Hur det skall kunna garanteras att den som efter en prediktiv genetisk
undersökning visats bära på ett visst sjukdomsanlag inte skall behandlas
på ett mindre fördelaktigt sätt än andra i försäkringssammanhang.

� Vilka åtgärder som behöver vidtas angående prediktiv genetisk
diagnostik

� Hur information om en genetisk undersökning skall lämnas till
släktingar

� Hur genetiska test får marknadsföras och säljas till allmänheten

Målet med utredningen är att se till att det garanteras att ingen skall kunna
diskrimineras p g a sitt genetiska arv. Dessutom är avsikten att kommitténs
arbete skall leda till en ratificering av Europarådets konvention om
mänskliga rättigheter och biomedicin. Utgångspunkten för arbetet skall vara
Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna. Kommittén skall överväga om det inom
försäkringsområdet skall vara möjligt för försäkringsgivare att beakta
resultat av genetiska undersökningar och i så fall på vilket sätt. De skall
även utvärdera tillämpningen av avtalet mellan svenska staten och Sveriges
Försäkringsförbund och ta ställning till om några ändringar behöver göras
samt om användningen av genetisk information skall regleras genom lag
eller avtal. Om resultatet av deras arbete blir att en lag bör stiftas, skall de
överväga vilka sanktioner som kan bli aktuella. En kriminalisering bör inte
eftersträvas i detta sammanhang.118

Kommittén har när detta skrivs endast sammanträtt två gånger. Det är därför
för tidigt att uttala sig om vad de kommer att besluta.119

                                                
116 Dahlgren (I) s. 5.
117 Dir. 2001:20 s. 1.
118 Dir. 2001:20 s. 2, 5.
119 Enligt en intervju med Thomas Utterström på justitiedepartementet.
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8 Slutsatser och kommentarer

Att försäkringssystemet till stor del bygger på upplysningsplikten har vi sett
i uppsatsen. Försäkringar kan inte fungera på det sätt som de gör idag om
försäkringstagarna inte är ärliga vid tecknandet av försäkringar. En del
rättfärdigar nog sina osanningar med att det inte är så farligt eftersom
motparten är det stora rika försäkringsbolaget. De förluster som
försäkringsbolagen gör när någon undanhåller sanningen drabbar dock inte
bolaget utan hela försäkringskollektivet. Om alla försäkringstagare förstod
att de själva, deras familjer och deras vänner måste vara med och betala
priset för konsekvenserna av de oriktiga upplysningarna, skulle de sannolikt
inte i samma utsträckning som idag försöka lura till sig oberättigade
ersättningar. Problemet är nog att privatpersoner anser att de har rätt till
ersättning eftersom de betalat in en premie i så många år. Många ser
försäkringen som en onödig utgift om den inte någon gång leder till en
utbetalning, istället för att se det för vad det verkligen är, ett ansvarstagande
från försäkringsbolagens sida. Försäkringsbolagen är ständigt beredda att
betala ut en ersättning om något skulle inträffa som försäkringen gäller för.
Det är just denna ständiga beredskap och trygghet som försäkringstagarna
betalar premier för. Kanske skulle det vara bra om försäkringsbranschen tog
denna allmänna felaktiga syn på försäkringar på allvar och informerade
försäkringstagarna om att varje oriktig uppgift som de kommer med vid ett
försäkringsfall måste alla andra försäkringstagare vara med och betala för.
Eventuellt skulle denna nya vetskap kunna leda till att privatpersoner av
lojalitet mot sina medmänniskor inte skulle lämna oriktiga uppgifter,
alternativt inte skulle underlåta att upplysa om väsentlig information vid
tecknande av försäkring eller vid inträffat försäkringsfall.

Många av fallen ur praxis från ARN och LivVN handlar om att personer i
försäkringsansökan nekat till att de uppsökt läkare. Frågan är om det är ren
och skär egoism som driver vissa personer att inte vara ärliga mot
försäkringsbolagen eller om det i många fall beror på att de inte ser
ifyllandet av hälsodeklarationen som så viktigt att de t ex funderar igenom
alla gånger de uppsökt läkare och av vilken anledning. Det har också visat
sig ett flertal gånger att läkare inte upplyst patienten om deras sjukdom eller
inte tillräckligt tydligt fått patienten att förstå vilken sjukdom denne har.
Före ifyllandet av försäkringsansökan borde försäkringsbolaget kunna kräva
att försäkringssökanden själv begär att få ut sina sjukjournaler. Detta skulle
minska risken för att missförstånd uppstår vilka inte uppdagas förrän
inträffat försäkringsfall. En del personer vet kanske inte om att de har
möjlighet att få ut sin journal och då borde det vara försäkringsbolagets
skyldighet att se till så att de får denna upplysning. Därmed slipper
försäkringstagaren riskera att stå utan försäkringsskydd och
försäkringsbolaget slipper att i efterhand begära ut en mängd journaler,
vilket de gör idag i stor utsträckning. Det bästa hade naturligtvis varit om
försäkringsbolagen hade haft resurser och möjligheter att kontrollera
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samtliga journaler av dem som ansöker om liv- och sjukförsäkringar Detta
skulle visserligen innebära ett otroligt merarbete för försäkringsbolagen,
men i gengäld hade de inte behövt göra utredningar i efterhand. En lösning
kunde vara att regelmässigt begära att försäkringssökande lämnar in sina
journaler i samband med försäkringsansökan och att stickprov görs.
Fördelarna med ett sådant system är att försäkringstagarna hade förstått
vikten av att lämna korrekta uppgifter och de hade blivit svårare för dem
som skulle vilja bedra bolaget.

Förslaget till NFAL innebär en förbättring för försäkringstagarna i ett par
avseenden jämfört med de nu gällande reglerna i FAL. Idag är
försäkringstagarna tvingade att upplysa även om sådant som de inte blivit
tillfrågade om, alltså kan denne bli utan försäkringsskydd trots att han
besvarat alla frågor korrekt men har utelämnat vissa uppgifter. Enligt NFAL
kommer upplysningsplikten i princip att begränsas till att gälla endast en
plikt att besvara ställda frågor. Försäkringstagaren har också fått ett mer
vidsträckt skydd genom att ringa oaktsamhet att lämna korrekta
upplysningar undantas från påföljd. Här finns därmed ett större utrymme än
enligt FAL för försäkringstagaren att få rätt mot bolaget i en eventuell tvist.
En annan nyhet är att det finns en skälighetsprincip i 2 § NFAL, vilken
innebär att försäkringstagaren får ett skydd mot att sanktioner leder till ett
oskäligt resultat för denne. Oantastbarhetsregeln i 4 § NFAL är ytterligare en
regel som jämfört med FAL är fördelaktigare för försäkringstagarsidan, i
detta fall för den avlidnes arvingar. Femårsregeln innebär en trygghet för
förmånstagarna till försäkringstagaren. NFAL kommer alltså att innebära ett
antal förändringar vad gäller upplysningsplikten. Hur betydelsefulla dessa
kommer att vara, är omöjligt att säga i dagsläget utan det får framtiden
utvisa. Jag tror dock att det kan vara viktiga förändringar för
försäkringstagarna. Särskilt införandet av en skälighetsprincip anser jag vara
motiverat, då det annars faktiskt kan leda till oskäliga resultat i vissa fall. Vi
vet dock ännu inte hur restriktivt denna regel kommer att tillämpas i
praktiken.

Från olika håll har det framförts kritik mot att de som lider av en sjukdom, t
ex diabetes, måste betala en högre premie för sin personförsäkring än andra.
Att premien är högre för dessa personer beror på att alla försäkringstagare är
indelade i olika grupper efter den risk som deras förutsättningar utgör.
Antalet personer som får betala en högre premie är endast ett par procent av
alla försäkringstagare, vilket följaktligen leder till frågan om det inte av
solidaritet borde vara så att den merkostnad som dessa personer medför
kunde betalas av försäkringskollektivet. Det hade varit intressant att se
uträkningar på hur stora premiehöjningarna skulle bli om dessa personer
skulle kunna teckna försäkringar till samma premie som övriga
försäkringstagare.

Att endast fyrtio procent av den vuxna svenska befolkningen har tecknat en
livförsäkring kan verka anmärkningsvärt vid en första anblick. Procentsatsen
kan dock vara missvisande eftersom det antagligen förhåller sig så att den
yngre vuxna svenska befolkningen, de som är mellan 18- 30 år, inte tecknar
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livförsäkringar i lika stor utsträckning som den äldre befolkningen. Detta
kan dels bero på att de unga inte anser sig ha råd att teckna livförsäkring,
alternativt inte prioriterar denna kostnad, dels att de inte anser sig behöva
det eftersom de är unga. Med största sannolikhet har en större del än fyrtio
procent av den äldre befolkningen, vilka också har mer nytta av en
livförsäkring än de unga, tecknat en sådan försäkring. Detta innebär att om
en stor del av folket anser att en livförsäkring är så viktig att ha, kanske
livförsäkringen är nödvändig trots att socialförsäkringen ger ett visst skydd.

När kunskapen och tekniken väl finns om en sak är det svårt att ta ett steg
tillbaka i utvecklingen och förhindra att tekniken används. Exempel på detta
är kloning. Forskare världen över är otåliga att se vart denna teknik kan leda
mänskligheten. Ett annat exempel är kunskapen om det genetisk arvet.
Frågan hur genetisk information skall tillåtas att användas i
försäkringssammanhang är som vi sett ett stort problem. Att informationen
dessutom med största sannolikhet kommer att bli alltmer lättillgänglig för
befolkningen, gör det hela inte enklare. En reglering måste finnas i någon
form för att hindra missbruk och för att skydda den personliga integriteten så
långt som möjligt. Samtidigt innebär tillgången till informationen att många
människor kan få möjlighet att leva ett mycket bättre liv om de får
mediciner som är komponerade för just dem. Informationen kan, om den
används på rätt sätt, vara något positivt. Därmed är det svårt att på detta
område ta ett kliv tillbaka genom att förbjuda användning av genetisk
information helt och hållet. Det finns även negativa konsekvenser av att
informationen finns och det största är nog rädslan för att det skall ske en
sortering av människor. Problemet som återstår att lösas är hur denna
information skall tillåtas att användas.

Det har från försäkringsbranschens sida framhållits att en förutsättning för
försäkringssystemet är att det är ovisst om och när ett försäkringsfall skall
inträffa. Med tillgång till genetisk information kan denna ovisshet försvinna.
Följden skulle kunna bli antingen att försäkringsbolagen kan hindra personer
med dåliga gener att få försäkring, eller omvänt att försäkringstagare skulle
kunna spekulera i försäkringar. Inget av dessa scenarier är eftersträvansvärt.
Det finns inte något enkelt svar på frågan om försäkringsbolag skall tillåtas
ha tillgång till genetisk information eller inte. Det är däremot av största vikt
för alla att frågan löses på det minst dåliga sättet.

Regleringen som vi har idag i Sverige i form av ett avtal mellan staten och
Försäkringsförbundet är ett försök att lösa problemet, vilket dock inte har
utvärderats ännu. Om personer tecknar försäkring över ett visst belopp får
försäkringsbolagen beakta resultat från genetiska tester. Försäkringsbolagen
och staten har på detta sätt satt ett pris på den personliga integriteten, vilket
kan tyckas vara oetiskt. Det finns säkert många fördelar med denna
reglering, framförallt undviks det att några försäkringstagare helt blir utan
försäkring p g a sina gener. Det grundläggande behovet av försäkring är
täckt, för de som vill teckna en högre premie innebär det endast en
ytterligare trygghet. En halv miljon kronor är idag inte så mycket pengar och
är inte ett tillräckligt högt pris för den personliga integriteten. Enligt min
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åsikt kunde gränsbeloppen höjas med åtminstone det dubbla, då tror jag att
många inte skulle ha något emot gränsbeloppsregleringen. Behov av att
teckna en försäkring till ett högre belopp finns antagligen inte hos merparten
av befolkningen. Jag tycker att försäkringsbranschen genom att skriva ett
avtal med staten visat en välvilja mot sina försäkringstagare samt visat att
det inte är genetisk information som de är ute efter utan endast ärliga
försäkringstagare. Däremot anser jag att även barnförsäkringar, vilka idag är
undantagna i avtalet, skall ingå i regleringen eftersom barn behöver ett lika
starkt skydd som vuxna. Att det enligt praxis i huvudsak endast är gentester
avseende sju sjukdomar som beaktas vid tecknande av ett högre
försäkringsbelopp, är egentligen inte relevant för bedömningen om ett
försäkringsbolag skall få tillgång till genetisk information eller inte,
eftersom antalet sjukdomar som kan förutsägas med stor sannolikhet
kommer att öka i framtiden. För att fatta ett beslut i frågan får det utgås ifrån
att utvecklingen kommer att fortsätta i samma takt som den gör idag. Av
erfarenhet kan en reglering ta lång tid att utarbeta. Då är det viktigt att
regleringen redan finns för att inte någon skall bli orättvist behandlad i
väntan på reglering.

Som vi har sett har ett flertal länder en lagstiftning som reglerar användandet
av genetisk information. Det är dock svårt att inom ramen för denna uppsats
undersöka om lagarna har löst problematiken i dessa länder. Det är därför
svårt att utifrån detta uttala sig om vilken lösning som är den bästa och
vilken lösning som Sverige borde anamma.

Att det finns viss internationell reglering på området är naturligtvis bra trots
att de inte är bindande. Det visar ändå på vilka riktlinjer som
medlemsländerna har att rätta sig efter när de reglerar ämnet. Dessutom
visar det vilken inställning regeringarna i medlemsländerna har. Därför
anser jag att dessa regleringar är viktiga för den allmänna utvecklingen i
världen. Jag tror att det skulle vara bra om användandet av genetisk
information reglerades genom ett direktiv och eller en förordning inom EU,
eftersom det som nämnts är bättre att ändringar införs globalt. Kanske det
får den effekten att andra länder utanför EU därefter inför samma regler.
Därmed försvinner problemet med att friska försäkringstagare tecknar
försäkringar utomlands.

Det är viktigt att skydda den personliga integriteten så att alla känner att t ex
myndigheter inte har full insyn i deras privatliv. Frågan är dock hur långt
detta skydd ska sträcka sig. Den personliga integriteten får vägas mot
försäkringsbolagens intresse av att ha samma information som
försäkringstagaren om dennes hälsa. Eftersom det är frivilligt att teckna en
liv- eller sjukförsäkring och att det dessutom inte är livsnödvändigt att ha en
sådan försäkring, anser jag att det kan vara rimligt att för att få försäkring
över ett visst belopp får den personliga integriteten ge vika. Personer som
har intresse av att teckna försäkringar över gränsbeloppet får själva avgöra
hur viktig deras personliga integritet är i förhållande till att få teckna
försäkringen.
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Fördelarna med att tillåta försäkringsbolagen att få tillgång till genetisk
information är många. Nackdelarna är också många. För att kunna fatta ett
beslut i frågan måste en avvägning göras mellan fördelarna och nackdelarna.
Om försäkringsbolagen tillåts att använda genetisk information kommer
friska personer fortfarande att teckna liv- och sjukförsäkringar trots att de
inte bär på genetiska anlag för sjukdom, eftersom sjukdom och dödsfall kan
inträffa av andra orsaker t ex smitta och olyckor. De goda riskerna kommer
alltså att stanna kvar på försäkringsmarknaden och premierna behöver ej
höjas och en urholkning av försäkringssystemet kommer ej att ske. Jag tror
inte att det, vilket många befarar, kommer att bli någon allmän
diskriminering av de som har gener med sjukdomsanlag. Det är väl inte
värre att ha dåliga gener än att redan vara sjuk. Rädslan för detta anser jag
därför vara obefogad. Risken att det blir spekulation vilket leder till
moturval, är så stor att försäkringsbolagen inte helt kan förbjudas att ta del
av genetisk information. Att vissa personer inte kommer att våga genomgå
ett genetiskt test av rädsla för att inte få teckna försäkring är en följd som
naturligtvis inte är bra. Meningen med genetiska tester är just att personer
ska kunna erbjudas hjälp att på ett tidigt stadium få behandling för sina
befintliga eller kommande sjukdomar. Mig veterligen uppfanns inte testen
för att försäkringsbolagen skulle kunna göra korrekta riskbedömningar. Att
det uppstår problem för försäkringsbolagen då försäkringstagaren vet mer
om sin risk än bolaget är istället en olycklig följd av att genetiska tester finns
på marknaden.

Om bolagen inte tillåts ha tillgång till genetiska tester leder detta med största
sannolikhet till att premierna höjs eftersom det finns möjligheter för vissa
försäkringstagare att spekulera i försäkringar. Det finns en risk att det till
slut leder till att liv- och sjukförsäkringarna upphör helt. Jag tror inte att
försäkringarna kommer att kunna fungera på samma sätt som de gör idag om
bolagen inte tillåts beakta informationen ens vid höga försäkringsbelopp,
eftersom osäkerhetsmomentet nästan blir obefintligt. Eftersom det inte är
möjligt att själv välja sina gener, till skillnad från när någon medvetet väljer
att utsätta sig för risker, som t ex att regelbundet hoppa fallskärm, måste det
anses vara orättvist att de som har sjukdomsanlag inte ska kunna ta del av
samma välfärdsnivå som de som har goda genetiska förutsättningar. Detta
talar för en lagstiftning som innebär att försäkringsgivare inte får ta del av
genetisk information.

Det kan diskuteras om det är en rättighet att ha privata sjuk- och
livförsäkringar. Det finns trots allt ett relativt väl utbyggt
socialförsäkringssystem i Sverige. Att bygga ut socialförsäkringssystemet
ytterligare är en tänkbar lösning på problemet. Istället för att kunna teckna
frivilliga tilläggsförsäkringar hos privata försäkringsbolag som vi har
möjlighet till idag, kan skatterna höjas proportionellt för alla. Detta kan
tänkas vara det enda som ger ett rättvist resultat, men nackdelen är att det
drabbar den ekonomiska effektiviteten som uppnås genom den fria
marknaden. Ett subventionssystem kan vara ett bra alternativ eftersom det
ger en trygghet för dem som blivit nekade försäkring p g a sina arvsanlag.
Detta system skulle också komma att finansieras genom skatterna varmed en
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effektiv lösning inte uppnås. Att av solidaritetsskäl endast göra
riskbedömningar efter exempelvis ålder skulle leda till ett liknade system
som att betala försäkringar via skatterna. Alla skulle få samma premie, men
problemet med spekulation skulle kvarstå.

Att betala högre premier för att vissa personer undanhåller bolagen
information är det inte många som säger något om, men att betala högre
premier för att de få personer som vet att de kommer att leva med en svår
sjukdom eller dö i förtid ska kunna teckna en försäkring, är det enligt
försäkringsbolagen ingen som vill betala för. Det har i arbetet framkommit
att det endast krävs en marginell höjning av premierna för att även dessa
människor som har dåliga genetiska förutsättningar ska kunna få en
försäkring. Att vi inte väljer våra gener är ett bra argument för att låta alla få
den trygghet som en försäkring innebär. Det hade varit intressant att se en
uträkning på hur stor höjningen av premierna verkligen blir, det är möjligt
att detta med gentekniken inte är ett så stort problem trots allt. Först då kan
vi egentligen ta ställning till om det är värt att undanhålla enstaka personer,
vilket det faktiskt är fråga om, från att teckna försäkring.

De tre försäkringsbolagen som blev intervjuade är överens om att det
kunskapsövertag som försäkringstagaren får genom att inte behöva visa
resultat från genetiska test kommer att innebära att premierna måste höjas p
g a att det kommer att spekuleras i försäkringar samt att de som har "bra
gener" kommer att söka sig utomlands. Bolagen verkade dock vara nöjda
med avtalet som finns. Jag håller med om att beloppsbegränsningar ger ett
rättvist resultat och förhindrar att spekulation förekommer i någon större
utsträckning. Jag tycker däremot inte att det räcker med att reglera detta i ett
avtal som dessutom inte innehåller några effektiva sanktioner för den
händelse att bolagen bryter mot det. Den enda påföljden som finns i avtalet
är att staten omedelbart kan säga upp avtalet. Statens åtagande är enligt § 7 i
avtalet endast att se till att den genetiska utvecklingen följs och detta är
antagligen inte en stor förlust för försäkringsbolagen. Frågan är om detta är
en tillräcklig sanktion.

För att fatta beslut om det behövs en lag eller om avtalet mellan staten och
Försäkringsförbundet är tillräckligt, kan det med fördel utvärderas hur
Norges lagstiftning har tagits emot och hur den fungerar. Jag tror dock att
eftersom utvecklingen inom gentekniken sker så snabbt och p g a att det
handlar om det mest personliga material som någon kan få om en människa,
måste detta regleras i lag. Lagar ger ett starkare skydd än ett avtal och
eftersom det trots allt handlar om väldigt känsligt material finns det ett
behov av en lagstiftning på området. Det är mycket spännande att frågan i
dagsläget utreds över stora delar av världen. I Sverige håller som nämnts en
kommitté på att utreda detta och även inom EU diskuteras frågan i ett
utskott. Det är svårt att säga om det kommer att bli en lagstiftning i Sverige,
men jag tror mycket talar för det p g a av ovan anförda skäl.

Min slutsats av arbetet är att det inte är någon lätt uppgift att besluta om hur
den genetiska informationen skall tillåtas att användas. Jag tror att det tyvärr
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inte finns en bättre lösning på problemet än att låta försäkringsbolagen få
beakta genetiska testresultat över vissa gränsbelopp. En beloppsbegränsning
undviker att någon helt blir utan försäkring p g a sina genetiska
förutsättningar. Jag anser dock att dessa viktiga bestämmelser måste regleras
i lag för att ge ett tillräckligt skydd för försäkringstagarna.

Det som är spännande med detta ämne är att om en uppsats på detta tema
skrivs igen om tio år, kommer den med största sannolikhet att se helt
annorlunda ut p g a den utveckling som sker både på lagstiftningsområdet
och på det medicinska planet. Det hade varit intressant att följa
utvecklingen, men det ligger utanför denna uppsatsens omfång.
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Bilaga A

AVTAL

mellan staten och Sveriges Försäkringsförbund avseende genetiska
undersökningar

1 § Detta avtal är slutet mellan staten och Sveriges Försäkringsförbund för
de försäkringsbolag som är medlemmar i förbundet och som marknadsför
vad som försäkringsavtalsrättsligt avses som liv- eller sjukförsäkring.
Avtalet avser den liv- och sjukförsäkringsverksamhet som berörda bolag
bedriver i Sverige men inte s.k. barnförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring
eller avtalsgruppsjukförsäkring.

2 § Med genetisk undersökning avses i detta avtal
1. presymtomatisk genetisk undersökning,
2. prediktiv genetisk undersökning, och
3. genetisk undersökning för att påvisa eller utesluta att en person bär

anlag för en ärftlig sjukdom som visar sig först i senare generationer.
Med familjeupplysningar avses information om förekomsten av ärftliga

sjukdomar i släkten.

3 § Försäkringsförbundet åtar sig att säkerställa att medlemsbolagen inte
inför krav på att försäkringssökande skall genomgå genetisk undersökning
som förutsättning för försäkrings tecknande eller för utökning av befintligt
försäkringsavtal.

4 §  Försäkringsförbundet åtar sig att säkerställa att medlemsbolagen
gentemot försäkringssökande och försäkringstagare inte efterfrågar huruvida
genetisk undersökning utförts eller resultatet av sådan undersökning och inte
heller efterfrågar familjeupplysning. Vid riskprövning i samband med
ansökan om försäkring får uppgifter från genetisk undersökning eller
familjeupplysning inte heller beaktas.

Första stycket gäller inte
– om försäkringsbelopp som vid den försäkrades dödsfall skall utbetalas
som ett engångsbelopp överstiger femton prisbasbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring eller
– om försäkringsbelopp som vid den försäkrades dödsfall skall utbetalas
som en periodisk efterlevandepension eller efterlevandelivränta överstiger
ett prisbasbelopp per år enligt lagen  om allmän försäkring eller
– om försäkringsbelopp som vid den försäkrades sjukdom skall utbetalas
som ett engångsbelopp överstiger femton prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring eller
– om försäkringsbelopp som vid den försäkrades sjukdom skall utbetalas
som en periodisk ersättning överstiger ett prisbasbelopp per år enligt lagen
om allmän försäkring.
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Med försäkringsbelopp avses vid livförsäkring totalt försäkringsbelopp
för dödsfallsrisker för sökta försäkringar och redan tecknade försäkringar.
Med försäkringsbelopp avses vid sjukförsäkring totalt försäkringsbelopp för
sjukrisker för sökta försäkringar och redan tecknade försäkringar.

Första, andra och tredje styckena skall tillämpas på motsvarande sätt då
försäkringstagare ansöker om att utöka sin försäkring.

5 §  Försäkringsförbundet åtar sig att säkerställa att medlemsbolagen i
försäkringsvillkoren för i detta avtal berörda försäkringar inte, förutom
utifrån en på symptom grundad bedömning, undantar någon sjukdom för
utbetalning av försäkringsersättning.

6 § Försäkringsförbundet åtar sig att inrätta en prövningsnämnd med uppgift
att avge rekommendationer om omprövning i de fall försäkringssökande är
missnöjd med försäkringsbolags hantering av genetisk information.

7 § Staten åtar sig att se till att utvecklingen inom medicinsk och klinisk
genetik fortlöpande följs och allsidigt belyses av ett därtill särskilt förordnat
offentligt organ.

8 § Detta avtal träder i kraft den 1 juli 1999 och gäller till och med den 31
december 2002.

Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen minst sex månader före
avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med två år i
sänder. För det fall något försäkringsbolag åsidosätter vad försäkrings-
förbundet åtagit sig att säkerställa enligt detta avtal är staten berättigad att
med omedelbar verkan uppsäga avtalet.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit
var sitt.

Stockholm den 31 maj 1999

För staten För Sveriges Försäkringsförbund

Mikael Sjöberg Gunnar Holmgren
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Bilaga B
Stadgar för Försäkringsförbundets nämnd för hantering av
genetisk information

Antagna av Sveriges Försäkringsförbund 21 juni 1999

1 §
Nämnden ska enligt avtal mellan staten och Sveriges Försäkringsförbund
avge rekommendationer om omprövning i ärenden där försäkringssökande
är missnöjd med medlemsbolags hantering av genetisk information.

Nämnden ska avge rekommendationer
� på begäran av medlemsbolag där försäkringssökande anmält missnöje

enl första stycket
� på begäran av medlemsbolag där bolaget finner prövning påkallad med

hänsyn till frågans principiella betydelse.

Bolag är skyldigt att hänskjuta frågor enl ovan till nämnden för yttrande.

2 §
Nämnden ska verka för en enhetlig tillämpning av avtalets bestämmelser.

3 §
Nämnden ska bestå av ordförande och två andra ledamöter. Ordföranden ska
vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska en
företräda de försäkringssökandes intressen, en vara väl förtrogen med
riskbedömning hos försäkringsgivare.

Det ska finnas en ersättare för var och en av dessa kategorier. Sådana
ersättare ska uppfylla samma krav som den ledamot som ska ersättas.

Ledamöterna utses för två år av Försäkringsförbundet.

4 §
Ledamot som är anställd hos ett medlemsbolag får inte delta i
handläggningen av ärende som rör det bolaget.

I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som för skiljemän enligt
lag.

5 §
Nämnden är beslutsför med ordförande och två andra ledamöter. Samtliga
ovannämnda kategorier ska vara företrädda vid nämndens sammanträden.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattas av mer än hälften av
antalet ledamöter.
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6 §
Om föredragning i nämnden bestämmer nämndens ordförande.

Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet ska justeras av
sammanträdets ordförande.

7 §
Nämnden har rätt att vid behov tillkalla sakkunnig. Sådan sakkunnig får
delta i överläggning men inte i beslut. Nämnden kan även inhämta yttrande
från sakkunnig.

8 §
Enskilds förhållanden som framgår av ärende som hänskjutits till nämnden
får inte obehörigen röjas.

9 §
Förfarandet i nämnden är skriftligt. Försäkringssökande får dock höras om
nämnden anser att det är till fördel för utredningen.

10 §
Medlemsbolag ska svara för att nödvändig utredning föreligger i ärende som
anmälts till nämnden för yttrande.

I ärende som anmälts för nämndprövning ska medlemsbolaget upprätta en
nämndpromemoria med redovisning av parternas ståndpunkter och samtliga
fakta som är relevanta för nämndens prövning av ärendet.

11 §
Om nämnden finner att det krävs ytterligare utredning för bedömning av
ärendet ska medlemsbolaget på nämndens begäran komplettera ärendet.

12 §
Innan nämnden prövar ett ärende ska nämndpromemoria som avses i 10 §
andra stycket delges den försäkringssökande. Denne har dessutom rätt att få
del av samtliga handlingar som ligger till grund för nämndens prövning av
ärendet.

13 §
Nämndens yttrande i ett ärende ska vara skriftligt. Om skiljaktig mening
förekommit lämnas särskild uppgift om detta i yttrandet. Nämndens
yttrande, som är kostnadsfritt för försäkringssökande ska översändas till
parterna.

Om ett medlemsbolag avviker från nämndens yttrande ska bolaget genast
lämna nämnden skriftligt meddelande om detta samt utförligt ange de skäl
som föranlett avvikelsen.
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14 §
Försäkringsförbundet har det ekonomiska ansvaret för nämnden och
upprättar verksamhetsplan och budget för nämndens arbete.

Försäkringsförbundet fastställer arvoden och andra ersättningar till
nämndens ordförande och andra ledamöter samt andra som medverkar i
nämndarbetet. Försäkringsförbundet svarar även för att sekreterare ställs till
nämndens förfogande samt att administrativ och annan service tillhandahålls
nämnden. Försäkringsförbundet fastställer avgift som får tas ut av
medlemsbolag för ärende som handläggs av nämnden.

15 §
Försäkringsförbundet svarar för framställning av statistik över
ärendehanteringen inom nämnden. Försäkringsförbundet ska dessutom
ombesörja publicering av yttranden som kan vara vägledande för tolkningen
och tillämpningen av avtalet.
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Bilaga C

Intervjufrågor till försäkringsbolagen

1) Anser Ni att försäkringstagare skall kunna genomgå ett genetiskt test
utan att Ni får veta dess resultat? Varför?

2) Önskar Ni att det var så att försäkringsbolag hade tillåtelse att se
samtliga resultat av genetiska tester? Varför?

3) Vad tror Ni blir konsekvensen av om försäkringsbolag ej får ta del av
den genetiska informationen? (Fördelar/nackdelar.) Exempelvis hur
påverkas premierna?

4) Om försäkringsbolag skulle kunna kräva av försäkringstagaren att
han/hon visar resultatet av det genetiska testet, vad tror Ni blir
konsekvenserna av det? (Fördelar/nackdelar.) Kommer många
försäkringstagare att bli nekade livförsäkring/ sjukförsäkring? Kommer
deras premier att bli avsevärt högre om de har gener med
sjukdomsanlag?

5) Anser Ni det vara ofrånkomligt att vissa personer som känner sig helt
friska, men som har t ex 50 % chans att insjukna i en genetiskt betingad
sjukdom, inte alls ska få teckna en livförsäkring/sjukförsäkring
alternativt tvingas betala en högre premie?

6) Frågar Ni i hälsodeklarationerna efter om försäkringstagaren har risk att
få en genetiskt betingad sjukdom eller om det i släkten finns en sådan
sjukdom?

7) Hur tror Ni liv- och sjukförsäkringarna kommer att förändras i framtiden
för att kunna fungera trots att genetisk information finns hos
försäkringstagarna men inte hos er?

Kommer de privata liv och sjukförsäkringarna att upphöra helt och
istället tas över av de sociala försäkringarna?

Kommer t ex marknaden delas upp i två läger där det finns
försäkringsbolag för personer som har sjukdomsanlag, och andra
försäkringsbolag för dem med goda genetiska anlag?

8) Har Ni en bra lösning på problemet som skulle gagna Er och samtidigt
kännas rättvist för försäkringstagarna?

9) Hur förbereder sig Ert försäkringsbolag inför att genetiska tester kommer
att bli allt vanligare på marknaden? (Förändringar på gång, t ex att ej
erbjuda livförsäkringar?)
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Dahlenius, Per Chef för affärsstöd på Folksam, 08-772 69 41,
per.dahlenius@folksam.se

Jigskog, Inger Ansvarig Riskbedömning på Länsförsäkringar,
08-588 404 54,
inger.jigskog@lansforsakringar.se

Sporrong, Björn Chef för Produktutveckling Hälsa på Trygg-
Hansa, 08-753 76 98
bjorn.sporrong@trygghansa.se

Wahlström, Jan Docent och överläkare vid avdelningen för
klinisk genetik på Östra sjukhuset i Göteborg,
031-343 48 00

Upplysningar

Lindbergson, Maria Sekreterare i Försäkringsförbundets nämnd för
hantering av genetisk information, 08-783 98 11

Utterström, Thomas Rättschef på justitiedepartementet samt
ordförande i kommittén om genetiska
undersökningar, 08-405 46 96

Rättsfallsförteckning

ARN 1994:16, 19, 42
1997:41
1999:8, 54, 57, 60
2000:8

LivVN 1983:1, 2
1996:2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
1997:7, 8
1998:2, 3
1999:1, 2, 3
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NJA 1907 s. 35
1910 s. 135
1937 s. 648
1940 s. 280

RH 1995:58
1999:39
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