
Textstorlek:

”Försäkringspengarna skulle bli vår 
biljett till ett syskon åt Evelina”, 
säger Anette Svensson. Men 
”värdet” av en förstörd livmoder, 16 
000 kronor räcker inte på långa 
vägar.
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Jag 
undrade 
vad det 
var för 

läkare som 

Anettes livmoder 
var bara värd en 
stortå
Barnlösheten värderades 
som tre procents 
invaliditet på försäkringen
Anette Svensson har sjukdomen 

endometrios. Den gör att hon och 

maken Fredrik inte kan få barn.

Försäkringsbolaget värderade bara 

hennes livmoder till 16 000 kronor 

– lika mycket som en stortå.

– Det kändes som en 

förolämpning, säger Anette.

Anette och Fredrik var tidigt överens 
om att de skulle ha många barn.

Men det ville sig inte.

– För fem år sedan gjorde vi en 
infertilitetsutredning och det ledde till 
en operation 1997, säger Anette.

Hon hade just vaknat upp ur narkosen 
när läkaren kom in och sa helt kort:

– Du kommer aldrig att kunna få barn.

Sedan gick han igen.

– Jag kände förstås en stor sorg, säger Anette. Men jag var ändå glad 
att få veta. Vi hade ju undrat så.

Hennes sjukdom heter endometrios. Det är livmoderslemhinnan som 
växer utanför livmodern, oftast på äggstockarna. Endometrios kan ge 
svåra smärtor och leder i många fall till sterilitet.

Sedan gick ett par år och de adopterade Evelina, nu 3 år, från Colombia. 

tittat på mina papper – en tandläkare?

En kväll ringde Fredriks föräldrar. De hade sett på tv-
nyheterna att man kunde få ersättning för barnlöshet 
från sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

– Vi hade inte haft en tanke på det, säger Anette men 
i februari förra året skickade jag in en ansökan 
tillsammans med mina sjukjournaler.

Ingenting hände.

I maj ringde Fredrik till handläggaren på försäkringsbolaget, och redan 
nästa dag kom ett brev med ett avslag.

Anette överklagade beslutet och fick ett utlåtande från 
försäkringsbolagets läkare. Han skrev att Anette måste ha varit steril 
innan sjukdomen bröt ut och att hon inte kunde få ersättning för 
sterilitet men att hon skulle kunna få ersättning för själva sjukdomen – 
3 procents medicinsk invaliditet.
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I pengar blev det 16 470 kronor. Anette hade räknat med att få 
ersättning för sterilitet som räknas som 30 procents invaliditet eller tio 
gånger så mycket. De hade tänkt att ersättningen skulle täcka 
kostnaderna för att adoptera ett syskon till Evelina, men de här 
pengarna räckte ingenstans.

Anette tog kontakt med försäkringsbolaget ytterligare en gång.

– Jag undrade vad det var för läkare som tittat på mina papper – en 
tandläkare? Endometrios gör att man kan bli steril, man får svåra 
menssmärtor och smärtor vid samlag. Det borde vara värt mer än 3 
procent, säger Anette.

För ett par veckor sedan ringde hon också till handläggarens chef.

– Det blev ett bra samtal. Jag tycker att hon förstod mig och min 
livssituation, säger Anette.

– Hon lovade att de skulle låta en gynekolog titta på mina papper och sa 
att det måste ha varit en man som värderat min livmoder och mina 
besvär till 3 procent. Så nu har vi börjat hoppas igen.

Vad händer om ni får den ersättning ni räknat med?

– Då slår vi till direkt och ansöker om att få adoptera ett barn till, säger 
Anette.

Jon Hansson

FAKTA/Så mycket är tummen värd
Försäkringsbolagen har gemensamma regler för hur bestående 
invaliditet ska ersättas. Storleken på ersättningen beror på 
procentsiffran och på hur stort försäkringsbelopp man valt:

 Sterilitet, kvinnor och män intill 50 års ålder 30 procent.

 Sterilitet, kvinnor över 50 år 0 procents invaliditet.

 Sterilitet, män 50–65 år 15 procents invaliditet.

 Hiv-smitta (normalfall) 15 procent.

 Total demens 99 procent.

 Svår psoriasis 10 procent.

 Svår acne 5 procent.

 Total synförlust 68 procent.

 Total hörselförlust 60 procent.

 Amputation av en fot 9 procent.

 Amputation av en stortå 3 procent.

 Förlust av en testikel 5 procent.
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Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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