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1 Innledning  
 
1.1 Tema og problemstilling  
 
Tema for avhandlingen er brudd på opplysningsplikt ved tegning av forsikring. Forsikringsav-
taleloven (forkortet som fal)1 oppstiller regler rundt opplysningsplikt og sanksjoner ved brudd 
på disse reglene. Siktemålet med avhandlingen er å finne ut av hvor mye det kan avkortes i 
forsikringen, og hvor mye som skal til for fullstendig bortfall i forsikringen ved brudd på opp-
lysningsplikt.  
 
Brudd på opplysningsplikt er et reelt problem for forsikringsselskapene, og det ser ikke ut til 
at denne trenden snur med det første. I det første kvartalet i 2019 ble det avdekket mer forsik-
ringssvindel enn noen gang og det er ikke tale om små beløp. Gjennomsnittlig svindelbeløp 
på syke- og uføreforsikringer ligger på 1,4 millioner kroner.2  
 
Av Finansklagenemndas praksis ser man at det oppstår en del rettstvister på bakgrunn av disse 
rettsreglene. Finansklagenemndas praksis knyttet til fal § 13-2 annet og tredje ledd er imidler-
tid blitt relativt lite analysert og behandlet i juridisk teori. Ser man dette i sammenheng med at 
det foreligger mange avgjørelser i forskjellige tidsperioder, kan praksisen fort oppfattes som 
uoversiktlig i det daglige virke til advokater, jurister og andre som jobber med forsikringsrett.  
 
Jeg vil i denne oppgaven foreta en analyse av praksis, og således gjøre rede for gjeldende rett 
på området.  
 
Problemstilling  
 
Avhandlingens forskningsspørsmål er ”når kan erstatningen reduseres eller fullstendig bortfal-
le ved brudd på opplysningsplikt?” Oppgaven søker dermed å gi en analyse av praksisen, og 
den vil sammenfattes ut fra avkortningsgrad. Hovedessensen er å finne ut av hvilke momenter 
som kjennetegner de ulike avkortningsgradene og fullstendig bortfall, altså 100 %, 80%, 70-
75 %, 50 % og hva som ligger i ”mer enn lite å legge til last”. I punkt 4.1.6 viser jeg også til 
en avgjørelse som kan være egnet til å belyse hva som ligger i «mindre enn lite å legge til 
last».  
 
I den videre oppbyggingen av oppgaven, vil jeg særlig legge vekt på tre forhold. For det første 
ønsker jeg å foreta en analyse av Finansklagenemndas avkortningspraksis vurdert ut fra for-
hold på forsikringstakersiden. Jeg vil analysere hvilke momenter som blir vektlagt og sortere 
dem ut fra avkortningsgraden. For det andre vil jeg se på avkortningspraksisen vurdert ut fra 
forhold på selskapssiden og undersøke om hvorvidt feil fra selskapets side, for eksempel 
hvorvidt uklare spørsmål i helseerklæringsskjemaet, har en innvirkning på vurderingen av 
forsikredes aktsomhet. For det tredje vil jeg vurdere om det foreligger svakheter ved Finans-
klagenemndas praksis.  
 

 
1 Lov 16.juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler.  
2 Finans Norge (2019).  
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Det er verdt å nevne at det foreligger en tidligere masteravhandling som ble skrevet i 1997, og 
som kritiserte Finansklagenemndas praksis. Noe av siktemålet med denne avhandlingen er å 
se om det fremdeles foreligger svakheter ved Finansklagenemndas avgjørelser.3 
 
1.2 Avgrensing og presisering  
 
Forsikringsavtaleloven skiller mellom to forsikringstyper. Del A regulerer skadeforsikring, og 
med skadeforsikring menes ”forsikring mot skade på eller tap av ting, rettighet eller andre 
fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, og annen forsikring som ikke er 
personforsikring”, jf. fal § 1-1 annet ledd. Del B regulerer personforsikring og er definert i fal 
§ 10-1 annet ledd ”Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykefor-
sikring”.  
 
Reglene om opplysningsplikt får relativt liten praktisk betydning ved de fleste standardiserte 
forbrukerforsikringene i skadeforsikring og ulykkesforsikring.4 Av praksis ser vi imidlertid at 
reglene om opplysningsplikt ved inngåelsen av forsikringsavtalen medfører flere tvistesaker i 
personforsikring. Fremstillingen vil derfor kun rette seg mot brudd på opplysningsplikt ved 
tegning av livsforsikring og sykeforsikring jf. fal § 10-1.  
 
1.3 Begrepsavklaring/ terminologi  
 
Forsikringstakeren er den som inngår en forsikringsavtale med selskapet, jf. fal § 1-2 og 10-2 
bokstav b.  
 
Med forsikrede forstås ”den persons liv eller helse som forsikringen knytter seg til”, se fal § 
10-2 bokstav c.  
 
Med ”nemnda” forstås avgjørelser fra Finansklagenemnda (omfatter avgjørelser fra tidligere 
Forsikringsskadenemnda, Forsikringsklagenemnda og Avkortningsnemnda)5, såfremt ikke 
annet blir presisert.  
 
1.4 Rettskildebildet  
 
Forsikringsavtaleloven er den sentrale rettskilden i forsikringsavtaleretten. Fal er i utgangs-
punktet preseptorisk, se fal§ 1-3 første ledd og § 10-3. Preseptiviteten gjelder kun for ”den 
som utleder rett mot selskapet av forsikringsavtalen”. Selskapet kan dermed oppstille bedre 
vilkår for forsikringstakeren enn det som fremgår av loven.  
 
Rettspraksis er preget av at Høyesterett har behandlet relativt få forsikringsrettslige saker hvor 
det er anført ”brudd på opplysningsplikt”. Tingretten og lagmannsretten behandler naturligvis 
et høyere antall forsikringsrettslige saker.6 
 

 
3 «Opplysningsplikt i livsforsikring: Forsikringsskadenemndas praksis» (1997).  
4 Bull (2008) s. 267.  
5 Bull (2008) s. 50-51. 
6 Bull (2008) s. 47.  
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Finansklagenemnda har på den andre siden en sentral plass i forsikringsavtaleretten, og et 
sentralt spørsmål i denne avhandlingen er hvilken vekt nemnduttalelser har i norsk forsik-
ringsavtalerett. To høyesterettsdommer og en dom fra byretten kan belyse dette.  
 
Rt. 1987 s. 744 Villa gjaldt en fortolkning av begrepet ”innbrudd” i en villaforsikring i forsik-
ringsvilkårene til Storebrand. En tyv hadde brukt en stige og kommet seg inn i huset til forsik-
ringstakeren via verandadøren. Av forsikringsvilkårene fremgikk det at selskapet svarer for 
”skade ved innbruddstyveri og hærverk i forbindelse med innbrudd”. Storebrand anførte at 
det ikke forelå et innbrudd, da tyven hadde kommet inn gjennom en dør som ikke var full-
stendig låst, og det var ingen synlige merker eller beskadigelse på døren.   
 
Storebrand anførte at begrepet ”innbrudd” må tolkes i samsvar med straffeloven §147, hvor 
det må ha skjedd en beskadigelse av ”gjenstand som er egnet til beskyttelse mot inntrengen”.  
Høyesterett la vekt på at en slik forståelse av begrepet hadde vært en fast innarbeidet praksis 
blant selskapene, og at det også hadde vært lagt til grunn i Finansklagenemnda. Storebrand 
fikk medhold.  
 
RG 1991 s. 337 Bergen Villa er eksempel på en dom hvor det ble lagt mer vekt på den fast 
innarbeidede praksisen til Finansklagenemnda, enn en avgjørelse fra Høyesterett. Her referer-
te Bergen byrett til tre uttalelser fra Finansklagenemnda, og uttalte at den la «stor vekt på dis-
se uttalelsene fordi uttalelsene viser en helt fast praksis fra et sentralt organ som behandler 
forsikringstvister.» Byretten nevnte den ovennevnte dommen i Rt. 1987 s. 744, men det kan 
ifølge Bull, se ut til at den dommen spilte en mer beskjeden rolle enn praksisen fra Finanskla-
genemnda.7  
  
På den andre siden har vi dommen inntatt i Rt. 2000 s. 70 Yrkesskade, som gjaldt skade eller 
sykdom etter yrkesskadeforsikringsloven § 21. Selskapet viste som støtte for sin sak til flere 
avgjørelser fra Finansklagenemnda. Høyesterett kommenterte ikke de anførte avgjørelsene fra 
Finansklagenemnda og kom til et annet resultat enn det som fremgikk av Finansklagenemndas 
praksis.   
 
Det foreligger flere avgjørelser hvor både nemndpraksis blir lagt til grunn, og hvor retten 
overhodet ikke kommenterer praksisen. Rettspraksis er med andre ord tvetydig, og av den 
grunn ønsker jeg å trekke frem noen momenter ved nemndspraksis som en rettskildefaktor.  
 
For det første er avgjørelsene fra Finansklagenemnda offentlige. Begrunnelsene er korte 
sammenlignet med domsavgjørelser, men det er likevel et krav om at avgjørelsen og eventuel-
le dissenser skal begrunnes. 
 
Finansklagenemndas avgjørelser er videre ikke bindende mellom partene og blir omtalt som 
”rådgivende” avgjørelser. Dersom forsikringstakeren får medhold av nemnda, er selskapets 
klagefrist satt til tre uker.8 De fleste avgjørelsene følges som hovedregel av selskapene.9 Der-
som avgjørelsene fra Finansklagenemnda ikke blir fulgt av selskapene, er selskapene forplik-

 
7 Bull (2018) s. 53.  
8 Finansklagenemnda (2017). 
9 Bull (2008) s. 51.  
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tet til å betale nødvendige sakskostnader knyttet til etterfølgende domstolsbehandling til for-
sikrede.10 
 
Nemnda har et fortrinn ved at det er en rimelig og enkel fremgangsmåte sammenlignet med 
domstolsbehandlingen. Dette medfører således at saksbehandlingstiden er kort sammenlignet 
med saksbehandlingstiden i domstolene. Det fremgår av statistikken til Finansklagenemnda, 
at det tar i gjennomsnitt mindre enn 40 dager, fra saken tas til vurdering av en jurist, til den er 
ferdig behandlet, inkludert nemndsbehandling.11 
 
En ulempe ved nemndsbehandlingen er at man ikke får opplyst saken like godt i mange tilfel-
ler i Finansklagenemnda, sammenlignet med en behandling i domstolene. Årsaken til dette er 
at det kun er skriftlig saksbehandling i Finansklagenemnda. Det kan stilles spørsmålstegn ved 
rettssikkerheten til partene når saksbehandlingen kun er skriftlig, men på den andre siden er 
muligheten for overprøving i domstolsapparatet til stede.  
 
Et annet viktig forhold som skal bidra til at avgjørelsene fra Finansklagenemnda holder et 
høyt faglig nivå er sammensetningen av nemnda. Finansklagenemnda ledes normalt av dom-
mere, ansatte ved universitetet og andre jurister med høy faginnsikt i rettsområdet.  
 
Videre er det viktig å påpeke at den rettskildemessig vekten er liten når det kun er sekretaria-
tet som uttaler seg. Dette skyldes at avgjørelsene fra sekretariatet ikke blir offentliggjort, og 
avgjørelsene blir bare avgjort av én advokat. Den rettskildemessig vekten vil imidlertid øke 
når Finansklagenemnda viser til sekretariatets redegjørelse og sier seg enig.  
 
Den rettskildemessig vekten til Finansklagenemda vil videre avhenge av hvor entydig den er, 
om det er en fast innarbeidet praksis, og hvorvidt det er dissens i saken.  
 
1. 5 Personforsikring  
 
Personforsikring omfatter tre forsikringstyper: livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsik-
ring. Kjennetegnet ved disse forsikringene er at de har hvert sitt dekningsområde, men det 
foreligger en viss overlapp mellom forsikringstypene. Det som skiller personforsikring fra 
skadeforsikring, er at personforsikring omhandler personers liv eller helbred.12 
 
1.5.1 Livsforsikring  
 
Livsforsikring er en forsikring som dekker mot dødsfall og uførhet. Forsikringen går kort for-
talt ut på at selskapet betaler erstatning hvis den forsikrede dør eller blir ufør i løpet av forsik-
ringsperioden, uansett årsak.  
 
De ulike selskapene tilbyr forskjellige typer livsforsikringer. For det første har man kombinert 
forsikring. Det er en forsikring hvor den erstatningsutløsende begivenheten enten er død eller 
at den forsikrede oppnår en bestemt alder, for eksempel 67 år. Videre tilbyr selskapene livren-
teforsikring. Livrenteforsikring er en type forsikring hvor selskapet utbetaler et visst termin-
fastsatt beløp så lenge en person lever, eller inntil han når en bestemt alder. Livsforsikring 

 
10 Finansklagenemnda (2017).  
11 Finansklagenemnda (2018).  
12 Bull (2018) s. 25.  
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med uføredekning gir rett til uføreytelser til personer som blir varig ufør. Ytelsene kan dels 
være periodiske, og dels innebære utbetaling av en bestemt sum.13 
 
1.5.2 Ulykkesforsikring  
 
Ulykkesforsikring er en forsikring som dekker mot livsvarig medisinsk invaliditet og mot 
død. Det finnes også ulykkesforsikring som gitt rett til ytelser ved ervervsmessig uførhet. Vil-
kåret er at den forsikrede rammes av en ulykke. Hva som ligger i begrepet ”ulykke” blir defi-
nert av selskapene i forsikringsvilkårene.14 
 
1.5.3 Sykeforsikring  
 
Sykeforsikring ga tradisjonelt bare dekning mot inntektsbortfall som følge av midlertidig er-
vervsuførhet ved sykdom eller ulykke, også kalt sykeavbruddsforsikring. Sykeavbruddsforsik-
ring blir som regel tegnet av selvstendig næringsdrivende, eller personer i frie yrker, eksem-
pelvis advokater, arkitekter og fysioterapeuter.15 Det har imidlertid utviklet seg nye produkter 
som også dekker mot varig uførhet, og som i praksis betyr at sykeforsikring dekker mot det 
samme som livsforsikring, bortsett fra at sykdom som følge av ulykke, ikke er omfattet. Fi-
nansklagenemnda behandler sykeforsikring som en livsforsikring i disse tilfellene.  
 
1.6 Fremstillingen videre  
 
Avhandlingen er delt i 7 deler. Del 2 redegjør kort for de generelle reglene om opplysnings-
plikt i Forsikringsavtaleloven. Videre tar del 3 og 4 for seg avkortningspraksis vurdert ut fra 
forhold på henholdsvis forsikringstakersiden og selskapssiden. Deretter tar del 5 for seg en 
vurdering av Finansklagenemndas avkortningspraksis og så vil det foretas en oppsummering 
og kort konklusjon av mine funn i del 6. Til slutt en kildeliste i del 7.  
 
2 Oversikt over opplysningspliktreglene i fal  
 
2.1 Innledning  
 
Forsikring er en form for risikohåndtering og går ut på at forsikringsselskapet overtar risikoen 
fra forsikringstakeren mot et vederlag. Hvor stort vederlaget blir, vil avhenge både av det al-
minnelige risikobildet, men også av spesielle forhold hos forsikringstakeren.  
 
Forsikringsselskapet og forsikringstakeren vil kunne ha motstridende interesser. Forsikrings-
selskapet vil på den ene siden ønske full informasjon, slik at selskapet kan avgjøre hvorvidt de 
ønsker å tegne forsikring med parten, og de vil dermed også ha et godt grunnlag for å beregne 
risiko og premie. Forsikringstakeren vil på den andre siden i utgangspunkt tjene godt på å 
ikke formidle alt av informasjon, slik at han kan inngå en god avtale til en lav premie.  
 
Reglene i forsikringsavtaleloven er kompromisser av disse motstridende interessene, og reg-
lene om opplysningsplikt er sentrale.  
 

 
13 Bull (2008) s. 26.  
14 Bull (2008) s. 28.  
15 Bull (2008) s. 28.  
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2.2 Opplysningspliktens innhold 
 
Det følger av fal § 13-1 a første ledd at selskapet kan be om opplysninger som kan ha betyd-
ning for selskapets risikovurdering. Det er ikke et krav om at opplysningene ”skal ha” betyd-
ning for risikovurderingen, det er tilstrekkelig at opplysningene ”kan ha” betydning.  
 
Hovedregelen er dermed at forsikringstakeren og forsikrede har en passiv opplysningsplikt. 
Det innebærer at forsikringstakeren og forsikrede må svare riktig og fullstendig på spørsmåle-
ne som blir stilt av forsikringsselskapet. Paragraf 13 b og c oppstiller imidlertid begrensninger 
når det gjelder hva selskapet kan spørre om.   
 
§ 13-1 a.1 (forsikringstakerens og den forsikredes plikt til å gi opplysninger om risikoen) 
 
Selskapet2 kan be om opplysninger som kan ha betydning for dets vurdering av risikoen. 
Så lenge selskapet2 ikke har påtatt3 seg å dekke forsikringen, skal forsikringstakeren og den 
forsikrede svare på de spørsmålene som selskapet stiller for å kunne vurdere risikoen.
4Forsikringstakeren5 og den forsikrede6 skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets 
spørsmål. På oppfordring fra selskapet skal forsikringstakeren og den forsikrede gi opplys-
ninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering 
av risikoen.  
 
Unntaksvis følger det av fal § 13-1 a tredje punktum at forsikringstakeren og den forsikrede 
har en selvstendig plikt til å oppgi opplysninger utover det å svare på selskapets spørsmål. 
Vilkåret er at det må dreie seg ”om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betyd-
ning”, jf. fal § 13-1a. For at denne utvidede opplysningsplikten skal oppstå, må det skje ”på 
oppfordring fra selskapet”.  
 
2.3 Brudd på opplysningsplikten   
 
Foreligger det brudd på opplysningsplikten, kan det bli tale om avkortning eller fullstendig 
bortfall av forsikringsselskapets ansvar, under forutsetning at visse vilkår er oppfylt, jf. fal § 
13-2 første og annet ledd. Loven foretar et skille mellom svikaktig forsømmelse og annen 
forsømmelse.  
 
Gir forsikringstakeren ”svikaktig” uriktige eller ufullstendige opplysninger, er selskapet uten 
ansvar jf. fal § 13-2 første ledd. Det betyr at forsikrede mister retten til erstatning. Av forar-
beidene følger det at forsikrede må ha visst at de opplysninger han gav, var uriktige eller 
ufullstendige, og opplysningene må ha vært gitt i den hensikt å få en forsikringsavtale, eller å 
oppnå en bedre avtale.16 Selskapet har i svikstilfellene dessuten rett til å si opp den aktuelle 
avtalen i tillegg til alle de andre forsikringsavtaler det måtte ha med forsikrede, jf. fal § 13-3 
første ledd annet punktum.  
 
Dersom forholdet ikke kan klassifiseres som svikaktig, følger det av fal § 13-2 annet ledd at 
selskapets ansvar kan settes ned eller falle bort, såfremt forsikringstakeren eller den forsikrede 
har forsømt sin opplysningsplikt og det ikke ”bare er lite å legge vedkommende til last”.  
 

 
16 Ot.prp. nr. 49 (1988-1989) s. 63-64.  
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Opplysningsplikten kan være forsømt forsettlig eller grovt uaktsomt. For at et forhold skal 
kunne rubriseres som «grovt uaktsomt», må det representere et markert avvik fra vanlig for-
svarlig handlemåte. Videre må vedkommende være «vesentlige mer å klandre enn hvor det er 
tale om alminnelig uaktsomhet».17 
 
Selskapet kan videre reagere dersom det foreligger brudd på simpel uaktsomhet. Med simpel 
uaktsomhet menes at forsikrede burde ha visst at opplysningene var uriktige. Loven oppstiller 
imidlertid en nedre grense, og beskytter forsikrede dersom vedkommende «bare er lite å legge 
til last». Dersom forsikrede ”bare er lite å legge til last” for at det ble gitt ukorrekte opplys-
ninger, må selskapet svare for erstatning som avtalt, jf. fal § 13-2 annet ledd.  
 
Fal 13-2 tredje ledd oppstiller momenter ved vurderingen av avkortningens størrelse. Det føl-
ger av lovens ordlyd at de nevnte momentene ”skal” hensyntas i vurderingen.  
 
2.4 Begrensninger i selskapets rett til å påberope seg opplysningspliktreglene 

(reaksjonsadgang)  
 
Selv om det foreligger brudd på opplysningsplikten, er det ikke gitt at selskapet kan avkorte 
erstatningen. Forsikringsavtaleloven oppstiller en rekke begrensninger i selskapets rett til av-
kortning.  
 
Den første begrensningen følger av fal § 13-4 første ledd første punktum. Dersom selskapet 
kjente eller burde ha kjent til at opplysningene var uriktige eller ufullstendige, kan ikke sel-
skapet påberope seg brudd på opplysningsplikten. Videre fremgår det at opplysninger som var 
uten betydning for selskapet eller senere har opphørt å ha betydning, kan ikke påberopes, jf. 
fal § 13-4 første ledd annet punkt.  
 
Fal § 13-4 annet ledd er en særregel for livsforsikringer. Av bestemmelsen følger det at sel-
skapet ikke kan påberope brudd på opplysningsplikt dersom forsikringstilfellet skjer senere 
enn to år etter at ansvaret begynte å løpe, med unntak for svikstilfellene. Begrensningen gjel-
der heller ikke i uføredekning der forsikringstakeren eller den forsikrede grovt uaktsomt har 
forsømt opplysningsplikten.  
 
En annen begrensning finner vi i fal § 13-13, hvor det fremgår at selskapet må reklamere 
skriftlig uten ugrunnet opphold for å kunne påberope seg de misvisende opplysningene.  
 
En ytterligere begrensning følger av fal § 13-5, og omhandler ansvarsbegrensning på grunn av 
forsikredes helsetilstand.   
 
2.5 Finansklagenemndas avgjørelser  
 
Jeg har analysert relevante avgjørelser i tilknytning til fal § 13-2 annet og tredje ledd, og det 
er totalt 51 avgjørelser fra Finansklagenemnda i tidsperioden oktober 1995-februar 2019. Et 
raskt overblikk over avgjørelsene viser at det foreligger 8 avgjørelser på avkortningsgraden 
100 %, 1 avgjørelse på 80 %, 13 avgjørelser på 70-75 %, og 16 avgjørelser på avkortnings-
graden 50 %. Når det gjelder skyldgraden «mer enn lite å legge til last», foreligger det 10 av-
gjørelser, og så er det 3 avgjørelser på skyldgraden «mindre enn lite å legge til last».   

 
17 Rt. 1989 s. 1318.  
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3 Avkortning ut fra forhold på forsikringstakersiden  
 
3.1. Innledning  
 
Reaksjonen ved svikaktig brudd på opplysningsplikt fremgår klart av loven, nemlig fullsten-
dig bortfall av selskapets ansvar. Loven er imidlertid ikke like klar når det gjelder annet enn 
svikaktig brudd på opplysningsplikten. Reaksjonen ved annet brudd er underkastet en bred 
skjønnsmessig vurdering, hvor alt mellom null og hundre prosent dekning er mulig, jf. fal § 
13-2 annet og tredje ledd.  
 
Reaksjonen kan som nevnt være at ansvaret faller fullstendig bort, med andre ord hundre pro-
sent avkortning. Men hovedregelen er nok at ansvaret i de fleste tilfellene skal nedsettes.18 
Lovgiver har lagt opp til en skjønnsmessig vurdering av avkortningen, og det er i siste instans 
opp til domstolene å avgjøre hva som er riktig grad av avkortning. Fal § 13-2 tredje ledd opp-
stiller hvilke momenter som må hensyntas i den skjønnsmessige vurderingen.  
 
Jeg vil i det følgende først kort nevne momentene i fal § 13-2 tredje ledd, før jeg deretter re-
degjør for nemndas avkortningspraksis.  
 
Momentene i fal § 13-2 tredje ledd  
 
Av Fal § 13-2 tredje ledd følger det at man i den skjønnsmessige vurderingen skal legge vekt 
på tre momenter: selskapets vurdering av risikoen, skyldgraden og skadeforløpet. Lovgiver 
har videre tatt med et mer ubestemt sekkeforhold, hvor man skal ta hensyn til ”forholdene 
ellers”. Jeg vil i det følgende kort kommentere momentene i fal § 13-2 tredje ledd.  
 
”Hvilken betydning feilen har hatt for selskapets vurdering av risikoen”  
 
Av praksis og teori fremgår det at man skal se hen til om selskapet overhodet ville ha inngått 
avtalen på de vilkårene, eller om selskapet hadde inngått avtalen, men på andre vilkår. Det er 
dermed lagt opp til en pro rata-tankegang, men det er kun et moment i helhetsvurderingen, i 
motsetning til fal av 1930, hvor det var et avgjørende moment.19 
 
”Skyldgraden”  
 
Med skyldgrad siktes det til hvor mye forsikringstakeren og/eller forsikrede er å bebreide for 
bruddet. Jo mer forsikringstakeren og/eller forsikrede er å bebreide, desto større vekt skal 
momentet tillegges. Vurderingen må foretas på skalaen mellom ”svik” og ”lite å legge til 
last”.  
 
 ”Skadeforløpet ”  
 
Av praksis følger det at skadeforløpet legger opp til en vurdering hvor det skal vurderes om 
det foreligger årsakssammenheng mellom det forholdet at det ble gitt uriktige eller ufullsten-
dige opplysninger, og den inntrådte skaden. Har forsikrede unnlatt å opplyse om hudkreft, 

 
18 Bull (2008) s. 287.  
19 Brynildsen (2014) s. 463.  



 

9 
 

men vedkommende dør i en fallskjermulykke, taler dette momentet for en mildere reaksjon, 
enn hvis forsikrede dør av hudkreft.  
 
 ”Forholdene ellers”  
 
”Forholdene ellers” er en rimelighetsbasert sekkepost, hvor formålet er å fange opp andre 
momenter som kan være av betydning i den skjønnsmessige helhetsvurderingen. Av forarbei-
dene fremgår det at den økonomiske situasjonen til de etterlatte kan tillegges vekt og det føl-
ger av forarbeidene ”om det i det konkrete tilfelle fremstår som rimelig å legge vekt på de et-
terlattes økonomi, og i tilfelle hvor tung vekt det skal legges på dette momentet i forhold til 
andre skjønnsmomenter, må overlates til praksis å ta standpunkt til.”20 Forarbeidene er ellers 
tause når det gjelder momentene i fal § 13-2 tredje ledd.  
 
3.2 Avkortning på 100 %  
 
Finansklagenemnda har avsagt flere avgjørelser hvor resultatet har vært avkortning på 100 %. 
I realiteten innebærer en avkortning i den størrelsesorden at det ikke foreligger forskjell i re-
aksjon mellom sviksakene og «mer enn lite å legge til last»-sakene.   
 
Jeg vil i det følgende se på hva som kjennetegner de avgjørelsene hvor det er avkortet med 
100 %. I noen uttalelser hvor det er blitt avkortet med 100 %, er det uklart om hvorvidt sel-
skapet anfører avkortning/bortfall etter fal § 13-2 første eller annet ledd. Det er også i noen 
avgjørelser uklart hva Finansklagenemnda legger til grunn når det gjelder skyldgraden svik, 
forsett eller grov uaktsomhet, utover at de bemerker at forsikrede er «mer enn lite å legge til 
last».  I noen av disse uttalelsene ligger saksforholdet veldig nært svik, uten at det er direkte 
sagt i begrunnelsen til nemnda.21 
 
3.2.1. Sykemelding  
 
Ved tegning av personforsikring er det en fast praksis at forsikringsselskapene i søknadsskje-
maet har et eller flere spørsmål som omhandler forsikredes eventuelle sykemelding. Et ek-
sempel som illustrerer dette finner vi i kapitalforsikringen til Trygd, jf. FSN-6238. Formålet 
med kapitalforsikring er å tilby et fleksibelt produkt for sparing.22 I FSN-6238 ble det spurt 
om ”Er du 100 % ufør? (ikke sykemeldt/under attføring)” eller ”har du vært sykemeldt (ar-
beidsufør/ under attføring) i mer enn 3 uker sammenhengende i løpet av de siste 5 år ?” 
 
Av nemndspraksis ser vi at det blir lagt vekt på om man har vært sykemeldt ved tegning eller 
tidligere. Det er i mange tilfeller krav om tungtveiende medisinske grunner for at man skal ha 
krav på en sykemelding og sykemelding er derfor en god indikasjon på helsetilstanden til den 
som ønsker å tegne forsikring. For forsikringsselskapene er det dermed viktig å få tilstrekkelig 
informasjon om eventuell sykemelding, tidspunktet for sykemeldingen og eventuelt årsak, 
omfanget av sykemeldingen og om det foreligger gjentatte sykemeldinger når selskapet skal 
ta stilling til risikovurderingen.  
 

 
20 Ot. prp. nr. 49. (1988-1989). 
21 Se side 21.  
22 Finansportalen (2019).  
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Det går ikke klart frem av begrunnelsene til Finansklagenemnda hvor stor vekt det legges på 
de nevnte momentene i den skjønnsmessige helhetsvurderingen, men det kan likevel trekkes 
ut noen kjensgjerninger som viser seg i avgjørelsene hvor det foreligger en avkortning på 100 
%.  
 
Sykemeldt på tegningstidspunktet  
 
Flere av sakene som gjelder 100 % avkortning tar for seg et hendelsesforløp hvor forsikrede 
ikke har opplyst at han/hun var sykemeldt på tegningstidspunktet.  
 
En sak som illustrere dette er Finansklagenemndas uttalelse 2017-724, hvor det ble avkortet 
med 100 %. Forsikrede tegnet en gruppegjeldsforsikring via nettsiden til Bank Norwegian og 
inngikk en avtale med forsikringsselskapet AXA Partners SAS. Hun bekreftet at hun 28.10. 
2014 var frisk og arbeidsfør og at hun ikke hadde kunnskap om sykdom eller symptomer siste 
12 måneder. I etterkant viste det seg at forsikrede hadde mottatt arbeidsavklaringspenger fra 
Nav på tegningstidspunktet og hun hadde vært sykemeldt i tidsperioden 25.11.2013-
27.3.2014.  
 
Selskapet anførte at forsikrede forsettlig avga uriktige opplysninger og at dette måtte medføre 
fullstendig bortfall av selskapets ansvar.  
 
I begrunnelsen til sekretariatet, som Finansklagenemda sa seg enige i, kom det frem at ”Sekre-
tariatet la til grunn at forsikrede uriktig oppga at hun var frisk og arbeidsfør på tegningstids-
punktet. Hun svarte også uriktig på spørsmål om sykdom siste 12 måneder. Sekretariatet for-
stod det slik at hun mottok AAP på tegningstidspunktet og senere hadde fått innvilget uføre-
pensjon grunnet psykiske plager som hun hadde slitt med lenge. Sekretariatet hadde ikke 
merknader til selskapets standpunkt om 100 % avkortning og la til grunn at korrekte helse-
opplysninger ville medført avslag på forsikringssøknaden.” 
 
Finansklagenemnda var imidlertid i tvil om hva selskapet anførte når det gjaldt skyldgraden, 
altså hvorvidt selskapet anførte svik, grov uaktsomhet eller om selskapet mente at forsikrede 
var «mer enn lite å legge til last». Nemnda konkluderte imidlertid med at sikrede i det minste 
hadde opptrådt grovt uaktsomt og la til grunn en avkortning på 100 %. Avgjørelsen er et godt 
eksempel på et tilfelle hvor man lå veldig nært opp til skyldgraden svik, men hvor nemnda 
ikke har funnet det nødvendig å konkludere.  
 
I begrunnelsen til nemnda ser man at det blir lagt vekt på de opplysningene som ble formidlet 
til selskapet på tegningstidspunktet. I ovennevnte sak anførte forsikrede flere grunner for 
hvorfor hun ikke opplyste om de reelle forholdene, bl.a. at hun pleide en kreftsyk datter i de 
siste årene av hennes liv. Verken Finansklagenemnda eller sekretariatet kommenterte de an-
førte momentene. Dette kan tas til inntekt for at det å ikke opplyse om sykemelding, og ikke 
minst at man får arbeidsavklaringspenger på tegningstidspunktet, er i seg selv svært skjerpen-
de momenter.  
 
Sykemeldingens varighet  
 
Kort eller lang- sykemelding kan være av betydning for selskapet, da sykemeldingens varig-
het kan gi indikasjoner på hvor omfattende helseproblem det er tale om. Nemnda kommente-
rer ikke sykemeldingens varighet uttrykkelig i de avgjørelsene hvor det er blitt avkortet med 
100 %.  
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Det kan imidlertid være hensiktsmessig å først se hen til de spørsmålene som potensielle for-
sikringstakere må besvare på tegningstidspunktet. I søknadsskjemaet til Storebrand Livsfor-
sikring ved tegning av en livkonto med uføredekning, ble det spurt om ”har du vært sykemeldt 
mer enn en uke sammenhengende”, jf. FSN-5998. Ved tegning av uføreforsikring i Store-
brand Livsforsikring AS, ble det spurt om ”har du i løpet av de siste 5 år vært sykemeldt i mer 
enn 2 uker sammenhengende”, jf. FKN-2009-041.  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-2978 gjaldt tegning av en gjeldsforsikring med uføre-
dekning 3.3.1992. Forsikrede svarte nei på spørsmål om hun hadde vært arbeidsudyktig/ sy-
kemeldt i mer enn 14 dager sammenhengende de siste 12 måneder. Dette var uriktig, da for-
sikrede hadde vært sykemeldt i tidsperioden 5.3.1991-5.4.1991, altså i 4 uker på grunn av en 
øyesykdom (Iridocvclitt).  
 
Forsikrede ble 1.3.1993 erklært 100 % ufør på grunn av en kronisk betennelse og kroniske 
smerter i venstre øye. Det ble søkt om utbetaling av erstatning fra selskapet 29.11.1994. Sel-
skapet avslo forespørselen under henvisning til at forsikrede hadde forsømt opplysningsplik-
ten og det ble vist til fal § 13-2 annet ledd.  
 
Innledningsvis bemerket Finansklagenemnda at forsikrede hadde svart uriktig på det klare 
spørsmålet om sykemelding, og at riktig svar på spørsmålet ville ha medført avslag på søkna-
den. Nemnda la videre vekt på at forsikredes uførhet har årsak i samme lidelse som sykemel-
dingen gjaldt.  
 
Finansklagenemnda delte seg i et flertall og mindretall, men både flertallet og mindretallet la 
til grunn at forsikrede var ”mer enn lite å legge til last”. Flertallet la til grunn at de vanskelig 
kunne se at tilfellet lå slik an «at delvis dekning er naturlig», men nemnda kommenterte ikke 
avkortningsgraden uttrykkelig. Mindretallet mente at det ikke forelå tilstrekkelige opplys-
ninger til at de kunne ta stilling til avkortningsspørsmålet.  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-2978, kan være enda ett eksempel på en avgjørelse hvor 
man nærmer seg «svik», men hvor nemnda ikke tar stilling til dette.  
 
Ser man hen til flere avgjørelser fra Finansklagenemnda, så foreligger det sykemeldinger med 
ulik varighet. I FSN-3407 var det ikke blitt opplyst om fem sykemeldinger på over tre uker, 
den lengste på to og en halv måned. FSN-3418 gjaldt et tilfelle hvor forsikrede var delvis sy-
kemeldt i to måneder. Avgjørelsen inntatt i 2017-724 omhandlet en sykemelding, med en va-
righet fra 25.11.2013-27.3.2014, altså en sykemelding som varte i overkant av fire måneder.  
 
De avgjørelsene som jeg har gjennomgått viser at det er en tendens i de sakene hvor det er 
blitt avkortet med 100 % at det har vært en uopplyst sykemelding som har vart fra to måneder 
eller mer. Men praksisen er ikke entydig, FSN-3418 gjaldt et tilfelle hvor forsikrede var delvis 
sykemeldt i to måneder og i FSN-2978 var forsikrede sykemeldt i en måned. Avgjørelsene 
viser også at det dreier seg om tilfeller som ligger nært opp til svik, og hvor det fremstår na-
turlig å konkludere med en avkortning på 100 %.  
 
3.2.2 Diagnose  
 
Diagnose er et moment som blir vektlagt av selskapet på tegningstidspunktet. Korrekt diagno-
se er hensiktsmessig for å vurdere sykdommens omfang, forløp og videre prognose. En riktig 
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diagnose vil kunne være utslagsgivende i risikovurderingen til selskapet, da det er vesentlig 
forskjell på helsen til en person med migrene, og en person som har fått diagnostisert kreft.  
 
Finansklagenemndas avgjørelse 2018-055, som omhandlet tegning av en uføredekning med 
en årlig uførepensjon i 2012, illustrerer problematikken rundt diagnose. Forsikrede svarte nei 
på spørsmål om forsikrede hadde vært utsatt for noen ulykke eller blitt påført skade, og det ble 
også svart nei på spørsmålet om forsikrede har hatt gjentatte plager med blant annet ”rygg, 
nakke, skuldre, arm, kne, hofter”.  
 
Det viste seg imidlertid at forsikrede hadde vært i en tidligere ulykke og at han hadde ved en 
rekke anledninger hadde oppsøkt fastlegen på grunn av vedvarende problemer med smerter i 
hode, nakke og skuldre, samt migrene.  
 
Nemnda redegjorde for sin begrunnelse og kom frem til at ”Slik nemnda ser det er det vans-
kelig å se noen annen rimelig forklaring på at forsikrede ikke opplyste om sine plager, særlig 
med hode, nakke og skuldre, enn at han ønsket å få en forsikring han ellers ikke vill ha fått.”  
 
Forsikrede hadde i denne saken fått diagnosen nakkesyndrom etter tegningen. Forsikrede an-
førte at diagnosen nakkesyndrom ble konstatert etter tegningen, og at det videre ikke fantes 
noen tidsnære dokumenter om nakke-eller skulderplager. Finansklagenemnda kommenterte 
ikke anførselen til forsikrede og det tyder på at det ble lagt vekt på at problemene var omfat-
tende og hadde strekt seg over et lengre tidsrom allerede før inngåelsen av forsikringsavtalen. 
Det at forsikrede fikk konstatert en diagnose i etterkant, var slik jeg leser avgjørelsen, uten 
betydning. Resultatet i saken var en avkortning på 100 %.  
 
3.2.3 Opplysninger om tidligere behandlinger og undersøkelser   
 
I helseerklæringsskjemaene til selskapene foreligger det spørsmål om hvorvidt man har vært 
til undersøkelse eller behandling hos lege, eller om man har vært innlagt på sykehus. Dersom 
en potensiell forsikringstaker svarer ja på spørsmålet om gjentatte undersøkelser på sykehus, 
får selskapet mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Dette medfører at selskapet får tilstrek-
kelig informasjon, som er vesentlig for å kunne foreta en riktig risikovurdering.   
 
I Finansklagenemndas avgjørelse 2013-373, søkte forsikrede om forhøyelse av sin personfor-
sikring 13.2.2009. Forsikrede leverte en ”ren” helseerklæring i den forbindelse, altså at forsik-
rede svarte nei på spørsmålene fra selskapet. Det viste seg imidlertid at forsikrede hadde vært 
til undersøkelse 29.1.2009 ved et hjertesenter, og hadde fått en ny kontrolltime 3.3.2009. For-
sikrede var videre innlagt på medisinsk avdeling i tidsrommet 20.2-24.2.2009 og det ble utført 
en MR- undersøkelse av ryggen på grunn av langvarige problemer. Selskapet ba om tilleggs-
opplysninger om helsen til forsikrede ettersom han tidligere hadde hatt plager med et kne. 
Forsikrede svarte nei på spørsmålet om han ”i løpet av de siste 5 år hatt plager fra andre 
muskler/sener/ledd”.  
 
Forsikrede ble henvist av en ryggortoped til et spesialsykehus for vurdering. Han ble langtids-
sykemeldt fra 19.11.2010 på grunn av ryggspondilose og ble operert 24.3.2011. Av fastlege-
journalen fremgår det at forsikrede hadde hatt mye ryggsmerter og fått flere behandlinger hos 
kiropraktor med delvis effekt på smertene.  
 
Finansklagenemnda kom til at forsikrede grovt uaktsomt hadde forsømt opplysningsplikten 
gitt de undersøkelsene og den behandlingen som forsikrede var gjenstand for i tiden forut for 
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utfyllingen av helseerklæringen. Det ble videre lagt vekt på at forsikrede var blitt henvist til et 
spesialsykehus for vurdering av en ryggortoped, samt at forsikrede hadde hatt mye smerter i 
ryggen og vært til flere behandlinger hos kiropraktor.  
 
Avgjørelsen viser at det å ikke opplyse om behandlinger og undersøkelser, særlig sett hen til 
at forsikrede ble ufør på grunn av disse uopplyste plagene, er grovt og risikoen går således 
over på forsikrede.  
 
Finansklagenemnda bemerket at selskapet ikke hadde drøftet de resterende momentene i fal § 
13-2 tredje ledd. Det fremgår imidlertid av drøftelsen til nemnda at omstendighetene i saken 
tilsa at man lå nært opp til svik, og at man dermed kunne godta avslaget i dette tilfellet. Er-
statningen ble avkortet med 100 %.   
 
3.2.4 Unnskyldende momenter  
 
Et spørsmål som er verdt å undersøke er om Finansklagenemnda tar hensyn til personlige for-
hold i den skjønnsmessige helhetsvurderingen, slik det fremgår av loven, jf. ”forholdene el-
lers” i fal § 13-2 tredje ledd.  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-3407 kan tas til inntekt for at nemnda vektlegger per-
sonlige forhold i vurderingen. Avgjørelsen gjaldt en person som 26.4.1995 tegnet en livsfor-
sikringsavtale med dekning for død og uførhet i Gjensidige og det ble i den forbindelse levert 
en «ren» helseerklæring. Det viste seg imidlertid at forsikrede hadde vært sykemeldt på teg-
ningstidspunktet, videre hadde hun hatt 5 uføreperioder på mer enn 3 uker sammenhengende i 
perioden juni 1989-desember 1993, og hun hadde også hatt flere legekonsultasjoner grunnet 
muskelsmerter og nervøse plager som hun hadde fått medisin for. Forsikrede ble ervervsufør 
med diagnosen depresjon-fibromyalgi 17.12.1994. Fra Finansklagenemndas vurdering siteres: 
”helseerklæringen fremstår som helt misvisende, men i saken her foreligger omstendigheter 
som gjør at flertallet viker tilbake for å anse forholdet som svikaktig. Forsikrede hadde alle-
rede forsikringsdekning i et annet selskap, men hun var misfornøyd med dette og ønsket der-
for å skifte selskap. Videre legges vekt på hennes sinnstilstand ved tegningen, som skjedde i 
en periode etter at hennes sønn hadde tatt sitt eget liv. Forsikrede er imidlertid uansett klart 
mer enn lite å legge til last.” 
 
Drøftelsen til Finansklagenemnda viser at det legges vekt på private forhold ved tegningen. 
Det kan nærmest se ut til at nemnda ”synes synd” på forsikrede. Videre er det vanskelig å vite 
hvor stor vekt som faktisk blir lagt på det personlige forholdet, sett i sammenheng med at for-
sikrede allerede hadde forsikringsdekning i et annet selskap og at det i denne forbindelsen ble 
rot når hun dermed skulle bytte selskap. Slik jeg leser avgjørelsen, så er de personlige forhol-
dene rundt tegningen til forsikrede, et moment som medførte at selskapet ikke fikk medhold i 
anførselen om svik.   
 
Det er imidlertid verdt å merke seg at det var dissens i foreliggende sak. Mindretallets rede-
gjørelse sentrerer seg rundt at forsikrede flyttet sin forsikring fra et selskap til et annet, og 
problemene som oppstod på grunn av dette. Mindretallet redegjør ikke for sinnstilstanden til 
forsikrede på tegningstidspunktet. Det blir bare nevnt at selskapets representanter var kjent 
med at hun var sykemeldt på tegningstidspunktet. Mindretallet konkluderte med at selskapet 
ikke kunne foreta full avkortning i saken.  
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På den andre siden har vi avgjørelsen 2017-724 (se side 10 for nærmere redegjørelse), hvor 
det også ble avkortet med 100 %.  Forsikrede hadde ikke gjort greie for at hun på tegnings-
tidspunktet ikke var frisk og arbeidsfør. Det viste seg at hun var sykemeldt på tegningstids-
punktet på grunn av psykisk ubalanse, sorgreaksjon og spiseforstyrrelser. Det fremgår at 
”Forsikrede har bl.a. anført at hun på tegningstidspunktet ikke hadde tanker om at sykdom-
men ville medføre uførhet. Hun trodde at omskoleringstiltak ville føre henne tilbake i fullt 
arbeid. Hun hadde aldri før vært sykemeldt eller blitt behandlet for de lidelser som medførte 
uføretrygd. På/forut for tegningstidspunktet hadde hun "møtt veggen" og befant seg i en svært 
vanskelig økonomisk situasjon, bl.a. som følge av pleie av kreftsyk datter de siste årene av 
hennes liv.”  
 
I begrunnelsen til henholdsvis Finansklagenemnda og avgjørelsen fra sekretariatet, ble ingen 
av disse anførte formidlende momentene verken nevnt eller kommentert. Dette kan trekke i 
retning av at det ikke er rom for å ta hensyn til personlige forhold på tegningstidspunktet.   
 
Praksisen på området er sprikende, og det er vanskelig å vite om personlige forhold ved teg-
ningstidspunktet er noe som vektlegges i helhetsvurderingen og hvorvidt det får en betydning 
for avkortningsgraden.  
 
3.3 Avkortning på 80 % 
 
Det foreligger bare én avgjørelse fra Finansklagenemnda i tilknytning til fal § 13-2 annet ledd, 
og hvor det er blitt avkortet 80 % i erstatningen.  
 
I FSN-4358 var det tegnet en gjeldsforsikring 13.10.1998, med rett til utbetaling ved minst 50 
% ervervsuførhet, i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Forsikrede hadde svart nei på 
spørsmål om sykdom, undersøkelser og behandling, og på spørsmålet om hun hadde vært 
sammenhengende ufør i mer enn fire uker, i løpet av de siste to årene. Det ble søkt om utbeta-
ling av forsikringen som følge av uførhet 20.7.1999.  
 
Det viste seg i etterkant at forsikrede på tegningstidspunktet hadde vært sykemeldt i over fem 
måneder. Forsikrede hadde også gått til behandling hos kiropraktor og fysioterapeut på grunn 
av smerter i ledd og muskler, og forsikrede ble ufør på grunn av lidelser av samme art som 
hun var blitt behandlet for.  
 
Finansklagenemnda la til grunn at bevisbyrden ikke var oppfylt når det gjelder anførselen om 
svik, men at det var grunnlag for avkortning på 80 %. Det er vanskelig å lese ut av begrunnel-
sen til nemnda hvorfor det ”bare” er blitt avkortet med 80 %, da det bare blir vist til en total-
vurdering.  
 
Forsikrede hadde i denne saken klart svart nei på spørsmål om sykdom på tegningstidspunk-
tet, og nemnda la til grunn at man ikke kunne misforstå hva som legges i begrepet ”sykdom”. 
Det kan dermed ikke tenkes at Finansklagenemnda legger mindre vekt på dette momentet, på 
grunn av misforståelser.  
 
På den andre siden jobbet forsikrede på sjøen, og dette medførte at hun ikke hadde samme 
mulighet til å dra på behandling, som de med en mer landfast jobb. Hun ble dermed syke-
meldt i en periode for å kunne dra på behandlingene. Forsikrede anførte også at hun hadde en 
aktiv sykemelding hvor tanken var omplassering. Finansklagenemnda nevner ikke dette i sin 
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vurdering, men det kan tenkes at det spiller inn i helhetsvurderingen, når det gjelder hvor stor 
vekt man skal legge på sykemeldingene og dens varighet.  
 
Finansklagenemnda konkluderte med at forsikrede ikke hadde opptrådt svikaktig, men hun 
hadde imidlertid opptrådt grovt uaktsomt. Jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor denne 
saken ikke ble avkortet med 100 %. Det fremgår av faktum at forsikrede var sykemeldt på 
tegningstidspunktet, videre hadde hun ikke opplyst om behandlinger og undersøkelser, og hun 
ble ufør av lidelser av samme art som hun ble behandlet for. På den andre siden, kan det ikke 
sies at denne saken er en «skjult svikssak», i motsetning til for eksempel Finansklagenemndas 
avgjørelse 2017-724 (se side 10 for nærmere redegjørelse), hvor det ble avkortet med 100 %. 
Videre er det verdt å nevne at en avkortning på 80 % er også relativt høyt for forsikrede.  
 
3.4 Avkortning på 70-75 %  
 
3.4.1 Sykemelding  
 
Sykemeldt på tegningstidspunktet  
 
I Finansklagenemndas sak FKN-2009-041, var det blitt tegnet 25.11.2004, en uføreforsikring 
i Storebrand Livsforsikring av en selvstendig næringsdrivende/taxieier. Forsikrede opplyste at 
han i henholdsvis januar og juni 2004, hadde vært sykemeldt i mer enn 2 uker sammenheng-
ende for kneplager, etter et fall under squash-spilling, og at det ble tatt røntgen i forbindelse 
med dette fallet. Ellers var helseerklæringen ”ren”. Selskapet tok reservasjon for knelidelser i 
uførepensjonsforsikringen.  
 
I desember 2006 ble det fremmet krav om utbetaling av uførepensjonsytelser, da forsikrede 
hadde blitt langvarig sykemeldt grunnet ryggplager og nervesmerter i låret. Selskapet avslo 
forsikredes krav. Selskapet anførte at forsikrede uaktsomt hadde misligholdt sin opplysnings-
plikt ved tegning og dette måtte medføre at erstatningen måtte avkortes med 100 %.  
 
Av begrunnelsen til Finansklagenemnda fremgår det at forsikrede skulle ha opplyst at han var 
sykemeldt på det tidspunktet da helseerklæringen ble undertegnet og avgitt 25.11.2004. Fi-
nansklagenemnda la til grunn at det ikke var tale om 100 % avkortning i denne saken, og la 
vekt på at sykemeldingen på tegningstidspunktet gjaldt kneplager, som forsikrede opplyste 
om og som selskapet tok reservasjon mot. Videre fremgår det at den uopplyste sykemel-
dingen, sett hen til at det ble tatt reservasjoner mot knelidelser, medførte at en avkortning på 
50 % ville være passende. Forsikrede hadde imidlertid formidlet uriktige opplysninger om 
inntektsforhold, og det førte til at nemnda ble stående ved en avkortning på 75 %.  
 
I denne saken ble det lagt vekt på at forsikrede hadde opplyst om kneplager på tegningstids-
punktet, og selskapet hadde således tatt reservasjon for dette i forsikringen. Den uopplyste 
sykemeldingen hadde dermed ikke en like stor vekt i den skjønnsmessige helhetsvurderingen, 
sammenlignet med det vi så i punkt 3.2.1 (se side 9).  
 
Sykemeldingens varighet  
 
I den ovennevnte saken, jf. FKN-2009-041, ble det ikke opplyst at forsikrede var sykemeldt 
på tegningstidspunktet 25.11.2004. Det fremgår av Sekretariatets redegjørelse at forsikrede 
var sykemeldt i perioden 03.11.2004 til 11.12.2004. Det forelå dermed en uopplyst sykemel-
ding på tre uker på tegningstidspunket. Forsikrede ble på nytt sykemeldt 17.02.2005, og var 
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sykemeldt frem til og med 14.04.2005. Den første sykemeldingsperioden på 3 uker var ikke 
særlig lang sammenlignet med varigheten av sykemeldingene i punkt 3.2.1, hvor den lengst 
sykemeldingsperioden lå på 4 måneder (se side 11).  
  
En annen sak som kan belyse betydningen av sykemeldingens varighet er Finansklagenemn-
das avgjørelse FSN-6914. Forsikrede tegnet en personforsikringsavtale 2.12.2014, med blant 
annet rett på utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet i 12 måneder sammenhengende. For-
sikrede svarte nei på spørsmål «om du har vært sykemeldt sammenhengende utover 14 dager» 
i løpet av de siste 10-årene. I sekretariatets redegjørelse av faktum fremgikk det imidlertid at 
det forelå langvarige sykemeldingsperioder, den første fra 06.06.1995-01.01.1996 grunnet 
epilepsi, og den andre fra 06.05.1996-18.10.1996 på grunn av skulderplager. Det forelå der-
med uopplyste sykemeldinger som hadde en varighet på 5-6 måneder.  
 
Høsten 2005 ble forsikrede sykemeldt grunnet depresjon, og han fikk senere innvilget attfø-
ring på grunn av skulder peritendinitt og epilepsi. Forsikrede fremmet krav om utbetaling av 
uførekapitalen. Selskapet anførte at forsikrede hadde misligholdt opplysningsplikten sin og at 
dette måtte medføre en avkortning på 100 %, men selskapet anførte ikke at forsikrede hadde 
opptrådt svikaktig. 
 
Forsikrede hadde heller ikke opplyst om at han hadde problemer med epilepsi og at han i til-
legg hadde problemer med skulderen (peritendinitt), og at det i den forbindelse ble tatt rønt-
gen i 2001. Forsikrede viste til at alle disse plagene ble borte, da han hadde skiftet yrke 2 år 
tidligere.  
 
Finansklagenemnda kom i foreliggende sak til at en avkortning på 75 % var tilstrekkelig. 
Nemnda la særlig vekt på at den første sykemeldingen etter tegningen av forsikringen gjaldt 
psykiske plager, og det forelå ingen svikt i opplysningsplikten på tegningstidspunktet i for-
hold til slike plager. Den første sykemeldingen gjaldt med andre ord en grunn som ikke hadde 
sammenheng med den forsømte opplysningsplikten, og dette ble dermed ikke ansett som et 
grovt nok forhold, som kunne medføre avkortning på 100 %.   
 
3.4.2 Diagnose  
 
I Finansklagenemndas sak 2017-447, tegnet foreldrene til et barn født i 2001, en barneforsik-
ring i november 2008. Barneforsikring er ett tillegg til de offentlige støtteordningene dersom 
barnet blir utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom. På lang sikt så kan det sikre barnets inn-
tekt og støtte til bolig dersom barnet blir arbeidsufør.23  
 
På tegningstidspunktet svarte foreldrene nei på spørsmål om forsikrede tidligere hadde blitt 
kontrollert for blant annet «annen sykdom, skade eller fysisk handikap». Forsikrede hadde 
imidlertid fått diagnosen Skoliose i januar 2008, og det ble fremmet krav om erstatning for 
diagnosen Skoliose oktober 2016.  
 
Forsikringstaker anførte at på grunn av utforming av spørsmålene i helseerklæringen, kan det 
ikke legges til grunn at hun objektivt har svart uriktig på spørsmålene”6. Har barnet blitt kon-
trollert eller behandlet for annen sykdom, skade, forsinket utvikling, fysisk eller psykisk han-

 
23 Gjensidige (2019).  
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dikap eller noen feil på indre organer? 10. Har barnet vært innlagt eller behandlet på syke-
hus?” Forsikringstaker viste til at skjev rygg ble oppdaget ved rutinekontroll i forbindelse 
med skolestart, og ved røntgenundersøkelsen ble det konstanter lett skoliose. Forsikrede had-
de ingen ryggplager.    

Finansklagenemnda var enig med sekretariatet, som behandlet saken i første omgang, i at 
spørsmålene i helseskjemaet ikke kunne føre til misforståelser. Videre skriver Finansklage-
nemnda kort og presist, at de er enige med selskapet at forsikringstaker har forsømt sin opp-
lysningsplikt, og er dermed mer enn lite å legge til last. Finansklagenemnda kommenterer 
ikke anførslene til forsikringstaker når det gjelder at skjev rygg ble oppdaget på rutinekontroll 
og at forsikrede ikke hadde noen problemer med ryggen. Slik jeg leser begrunnelsen, er det å 
ikke opplyse om en gitt diagnose på tegningstidspunktet et svært graverende forhold, og det 
blir slått ned på. Det at Finansklagenemnda ikke kommenterer anførslene til forsikringstaker, 
viser at nemnda finner anførslene uholdbare.  

Det ble lagt til grunn at uaktsomheten var grov, og avkortningen bør utgjøre mellom 75 og 50 
%, men ikke høyere enn 75 %.  Finansklagenemnda kom ikke frem til en endelig konklusjon 
med tanke på avkortningsstørrelsen, da forsikredes varige medisinske invaliditet på grunn av 
Skoliosen, ikke var blitt fastsatt.   

Ser man hen til punkt 3.2.2 (se side 11), så ser man at i den saken så hadde forsikrede flere 
plager knyttet til de uopplyste helseproblemene. I foreliggende sak fremgår det at forsikrede 
ikke hadde noen plager knyttet til den uopplyste diagnosen. Et annet moment som skiller dis-
se to sakene, er at forsikrede i denne saken 2017-447, hadde fått en diagnose før tegningstids-
punktet. Det var ikke tilfellet i saken i punkt 3.2.2, men det spilte ikke en stor rolle, slik jeg 
leser Finansklagenemndas begrunnelse.  

3.4.3 Opplysninger om tidligere behandlinger og undersøkelser  
 
Saken FKN-2009-041 gjaldt en selvstendig næringsdrivende som søkte om uføreforsikring i 
Storebrand Livsforsikring AS den 18.10.2004. I egenerklæringsskjemaet ble det kun opplyst 
om sykemelding i henholdsvis januar og juni 2004 for kneplager, og røntgenundersøkelse i 
forbindelse med kneplagene.  
 
Forsikrede fikk tilbud om uførepensjonsforsikring, men selskapet tok i forsikringen reserva-
sjon for knelidelser. I januar 2006 ble forsikrede vedvarende sykemeldt grunnet ryggplager og 
nervesmerter i lår, og det ble fremmet krav om utbetaling av uføreytelser fra selskapet 
4.12.2006.  
 
Det fremgår av drøftelsen til Finansklagenemnda at forsikrede hadde unnlatt å opplyse om 
undersøkelser og behandlinger ved sykehus i løpet av de siste ti år, og han skulle i den forbin-
delse også opplyst om flere kirurgiske inngrep for smerter i lårene. Forsikrede hadde heller 
ikke opplyst at han var sykemeldt på tegningstidspunktet grunnet kneplager.   
 
Finansklagenemnda la vekt på at forsikrede ikke hadde opplyst om inngrep for smerter i låret, 
og at han også var sykemeldt på tegningstidspunktet. Dette medførte at forsikrede var mer enn 
lite å legge til last. Videre ble det lagt vekt på at selskapet hadde tatt reservasjon for knepager, 
og slik jeg leser begrunnelsen til nemnda, så medførte dette at de uopplyste forholdene ikke 
ble regnet som like graverende sett hen til at selskapet hadde tatt et forbehold. Nemnda mente 
at avkortningsstørrelsen bør ligge på 50 % i denne saken, men på grunn av at forsikrede hadde 
gitt uriktige opplysninger om inntektsforhold, så landet man på en avkortningsstørrelse på 75 
% i denne saken.  
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Denne saken illustrerer at det å ikke opplyse om behandlinger er et tungtveiende moment i 
den skjønnsmessige helhetsvurderingen. Trekker man paralleller til saken i punkt 3.2.4 (se 
side 12-13), ser man at forsikrede i foreliggende sak har hatt begrensede problemer når det 
gjelder helsen, og Finansklagenemnda la dermed en lavere avkortningsgrad til grunn.   
 
3.4.4 Unnskyldende momenter  
 
I Finansklagenemndas avgjørelse 2018-926, tegnet en kvinne en uføredekning 18.5.2011. Det 
ble ikke opplyst om legekonsultasjoner i 2006-2008 som gjaldt slitenhet, og diagnoser som 
muskelsmerter/fibromyalgi, kronisk tretthet m.m. I 2015 skadet forsikrede ankelen og den ble 
operert tre ganger. Det viste seg at forsikrede hadde fått en nerveskade i ankelen under opera-
sjonen og dette medførte at hun fra 2016 jobbet som lærer 50 % av tiden, og så mottok hun 
arbeidsavklaringspenger den resterende tiden.  
 
I 2017 ble det fremmet krav om uføreytelser, og i legeerklæringen ved arbeidsuførhet som ble 
sendt 15.11.2017 til selskapet, opplyste fastlegen at forsikrede hadde hatt hypotyreose og as-
teni/utbrenthet siden 2016. Selskapet mente at det var gitt uriktige opplysninger på tegnings-
tidspunktet og ba om forsikredes kommentarer.  
 
Forsikrede anført flere grunner for hvorfor de ovennevnte helseopplysningene ikke ble nevnt. 
For det første ble det vist til at forsikrede i forbindelse med fødsel av tvillinger hadde fått ut-
fordringer med korsrygg, bekken, mage/underliv, og på grunn av disse utfordringene så hadde 
hun sterke smerter. For det andre medførte disse smertene at de kognitive funksjonene ble 
påvirket og dermed ble mye av denne tiden ”visket ut”. Ser man dette i sammenheng med en 
krevende livssituasjon med små barn og arbeid som lærer, så mente forsikrede at dette var 
grunnen til hvorfor ikke alle opplysningene ble gitt til selskapet.  
 
Finansklagenemnda kommenterer ikke anførslene til forsikrede uttrykkelig, men innlednings-
vis blir det vist til fal § 13-1 annet ledd, hvor det fremgår at man plikter å svare på de spørs-
målene som blir stilt av selskapet, og at svarene skal være riktige og fullstendige. Jeg tolker 
dette dit hen at anførslene til forsikrede er uholdbare, og at det ikke er rom for «forglemmel-
ser» på tegningstidspunktet.  
 
Det er verdt å merke seg at det var dissens i saken, men dissensen knyttet seg til avkort-
ningens størrelse og ikke det som ble sagt innledningsvis av Finansklagenemnda. Flertallet 
kom til at en avkortning på 75 % var tilstrekkelig.  
 
På den andre siden har vi Finansklagenemndas avgjørelse 2019-091. Forsikrede tegnet i denne 
saken en forsikring med blant annet uføredekning i 2014. Det ble ikke opplyst om problemer 
knytter til overvekt, sosial fungering, skolevegring, depresjon og angst. Forsikrede anførte at 
hun ikke opptrådte grovt uaktsomt, og subsidiært at avkortningen var for høy. Det ble anført 
at avkortningens størrelse må vurderes i lys av forsikredes svake språkforståelse og evnenivå. 
I tilknytning til den siste anførselen til forsikrede, fremgår det av Finansklagenemndas drøf-
telse at ”Nemnda kan ikke se at det er holdepunkter for at forsikredes evnenivå er så svakt at 
hun ikke kunne forventes å forstå innholdet i de aktuelle spørsmålene, jf. flertallets standpunkt 
i avgjørelsen 2013-229.” Nemnda tar dermed i sin vurdering hensyn til evnenivå under ”for-
holdene ellers”. Det ble imidlertid ikke tatt hensyn til evnenivået i foreliggende sak, da det ble 
vurdert at evnenivået til forsikrede ikke var så svakt. Resultatet ble en avkortning på 75 % i 
saken.  



 

19 
 

 
3.5 Avkortning på 50 %  
 
3.5.1 Sykemelding  
 
Sykemeldt på tegningstidspunktet  
 
Det foreligger 16 avgjørelser fra Finansklagenemnda hvor det er blitt avkortet med 50 %, og 
avgjørelsene strekker seg fra perioden 1995-2017. Det er bemerkningsverdig at det ikke fore-
ligger en eneste avgjørelse fra Finansklagenemnda hvor forsikrede har vært sykemeldt på teg-
ningstidspunktet, og hvor erstatningen er blitt avkortet med 50 %. Dette kan indikere at uopp-
lyst sykemelding på tegningstidspunktet medfører at man havner på en avkortningsgrad som 
er høyere enn 50 %.  
 
Sykemeldingens varighet  
 
FSN-5998 gjaldt en forsikrede som 23.1.2001, tegnet en livkonto med uføredekning i Store-
brand Livsforsikring AS. Det ble oppgitt av forsikrede, at han de siste 5 årene ikke hadde vært 
sammenhengende sykemeldt i mer enn en uke, og at han heller ikke hadde hatt ryggproblemer 
de siste 5 årene. Det viste seg imidlertid, at forsikrede hadde vært sykemeldt i perioden 
14.6.2000 - 31.6.2000, altså en sykemelding som varte i overkant av to uker, og som lå nært 
opp til tegningstidspunktet. Finansklagenemnda nevnte i sin begrunnelse at forsikrede hadde 
gitt uriktige opplysninger om sykemeldingen, og det var et av momentene som medførte at 
erstatningen ble avkortet med 50 %.  
 
Finansklagenemndas avgjørelse 2017-231, er også et eksempel på en avgjørelse hvor det ikke 
var blitt opplyst om tidligere sykemeldinger. Forsikrede opplyst ikke om to sykemeldinger 
som varte i én uke hver.  
 
Det er ellers ingen andre avgjørelser i denne kategorien som omhandler uopplyste sykemel-
dinger. Vi ser at tidsperioden til de uopplyste sykemeldingene ved en avkortning på 50 % er 
vesentlig kortere sammenlignet med avgjørelsene i punkt 3.2.1 (se side 9).  
 
3.5.2 Diagnose  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-3971, gjaldt en person som 17.9.1997, tegnet sykefor-
sikring i Storebrand livsforsikring AS, hvor forsikrede blant annet fikk dekning for kritisk 
sykdom. I mai 1999 søkte forsikrede om erstatning etter hjerteinfarkt.  
 
I egenerklæringen opplyste forsikrede om sykemelding for ”ryggvond”. Forsikrede opplyste 
ikke om at han hadde fått diagnosen diabetes ca. 1 år før tegningstidspunktet, videre ble det 
heller ikke opplyst om blokking av blodårer i 1991/1992, og bruk av reseptbelagte medisiner.   
 
Finansklagenemnda konstaterer innledningsvis at flere av spørsmålene var blitt svart klart 
uriktig, og at forsikrede var således mer enn lite å legge til last. Videre blir det konstatert at 
opplysningene ikke var blitt gitt i vinnings hensikt, og bevisbyrden for svik var dermed ikke 
oppfylt. Nemnda tok deretter stilling til spørsmålet rundt de uopplyste helseopplysningene på 
tegningstidspunktet. 
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Nemnda la vekt på at forsikredes diabetes ble regulerte ved en lett omlegging av kostholdet, 
og at dette kunne tilsi at forsikrede ikke trodde at forholdet var av vesentlig betydning for 
selskapet. Når det gjelder blokking av blodårene, så hadde dette skjedd seks år før forsikrede 
tegnet forsikring, og det var heller ikke opplyst senere problemer knyttet til blodårene. På 
bakgrunn av dette, så sier nemnda, at det kan tenkes at forsikrede heller ikke regnet dette som 
et «nevneverdig helseproblem av interesse for selskapet». Finansklagenemnda kom til at det 
var grunnlag for avkortning på 50 % i saken.  
 
Vi ser at det blir lagt vekt på at forsikrede på tidspunktet ikke hadde problemer med de uopp-
lyste helseopplysningene i denne saken, sammenlignet med saken i punkt 3.2.2 (se side 11). 
Dette medfører at forholdet ikke blir ansett som like grovt, og Finansklagenemnda avpasset 
avkortningsstørrelsen deretter.  
 
3.5.3 Opplysninger om tidligere behandlinger og undersøkelser  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-6759, omhandlet en mann som hadde tegnet en person-
forsikring 4.4.2004. Forsikrede leverte ”ren” helseerklæring og svarte nei på spørsmålene om 
han hadde avtale om legebesøk og om han hadde fått henvisning for prøver eller undersøkel-
ser. Forsikrede hadde imidlertid vært hos legen 29.3.2004, og det ble avtalt ny konsultasjon 
14.4.2004. Videre fremkom det at legen hadde anbefalt gastroskopi.   
 
Forsikrede fikk høsten 2004 påvist metastaser til lungene, og han døde 24.9.2005. Gjenleven-
de ektefelle fremsatte erstatningskrav.  
 
Det fremgår av begrunnelsen til nemnda, at det ble lagt vekt på at forsikrede ikke opplyste om 
den siste legekonsultasjonen før angivelsen av helseerklæringen, og at det heller ikke ble opp-
lyst at forsikrede hadde fått en ny konsultasjon 14.4.2004. Videre stiller Finansklagenemnda 
spørsmålstegn ved holdbarheten av å svare nei på spørsmål om henvisning for prøver eller 
undersøkelser, når legen hadde anbefalt gastroskopi. Forsikrede ble på grunn av dette ansett å 
være mer enn lite å legge til last.  
 
Når det gjelder spørsmålet rundt avkortningens størrelse, ble det lagt vekt på at forsømmelsen 
ikke gjaldt tilbakeholdte opplysninger om alvorlig sykdom, da forsikrede hadde fått opplys-
ninger fra legen at det sannsynligvis dreide seg om en ufarlig lidelse. Det fremgår imidlertid 
av begrunnelsen til nemnda at ”forsømmelsen er likevel alvorlig og må antas å ha hatt betyd-
ning for selskapets vurdering av risikoen”. Finansklagenemnda kom til at det var grunnlag for 
å nedsette ansvaret med 50 %.  
 
3.5.4 Unnskyldende momenter  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-3924, gjaldt en kvinne som i 1997 tegnet en gjeldsfor-
sikring med uførekapital i Handelsbanken Liv. Forsikrede bekreftet at hun hadde vært under-
søkt/ behandlet av lege siste ti år, og at hun hadde blitt henvist for videre undersøkelse. Det 
ble ellers avgitt en «ren» helseerklæringen.  
 
Forsikrede ble uføretrygdet og i 1999 ble det fremmet krav om utbetaling av erstatning til 
selskapet. Selskapet avslo kravet, og anførte at forsikrede ikke hadde opplyst om at hun hadde 
fått konstatert MB Bechterew før tegning i 1997, at hun var til utredning for ryggsmerter, og 
at hun hadde slike smerter før svangerskapet i 1996.    
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Finansklagenemnda la til grunn at de uopplyste helseopplysningene medførte at erstatningen 
måtte avkortes med 50 %. Det fremgår av begrunnelsen til Finansklagenemnda at ”Nemnda 
legger i denne forbindelse også en viss vekt på at forsikrede etter det opplyste ikke var fortro-
lig med norsk språk, og at hun var avhengig av hjelp i forbindelse med avgivelsen av helseer-
klæringen.” Det kan dermed legges til grunn at dårlig språkkunnskap kan være et unnskyl-
dende moment i den skjønnsmessige helhetsvurderingen.    
 
En annen avgjørelse som kan illustrere ”unnskyldende momenter” under avkortning på 50 %, 
er Finansklagenemndas avgjørelse FSN-6916. Kort fortalt så hadde forsikrede og hans sam-
boer i 2004 søkt om kapitalforsikring i Terra Livsforsikring AS. Forsikrede døde i 2005 av 
hjerneblødning forårsaket av akutt leukemi, og selskapet avslo krav om utbetaling av erstat-
ning til samboer. Selskapet begrunnet avgjørelsen ved å vise til at forsikrede hadde svart urik-
tig på spørsmål om tidligere legekonsultasjoner, om smertetilstander, og om andre sykdom-
mer.  
 
Det ble opplyst at forsikrede og samboer hadde felles økonomi, og de hadde ervervet en felles 
leilighet. Etter forsikredes bortgang, så hadde samboer klart å beholde leiligheten, men det 
hadde vært med ”meget knappe marginer”. Videre blir det vist til at samboer satt igjen med 
netto kr. 6.699 til dekning av levekostnader.  
 
Finansklagenemnda nevner i sin begrunnelse momentene i fal § 13-2 tredje ledd, deriblant 
”forholdene ellers”. Deretter kommer nemnda «etter en totalvurdering» frem til en avkortning 
på 50 %. Det kommer ikke klart frem av nemndas begrunnelse om det blir tatt hensyn til de 
økonomiske forholdene til samboeren, og eventuelt hvor stor vekt det blir lagt på forholdet. 
Det er dermed vanskelig å vite om det økonomiske forholdet har hatt betydning for resultatet, 
og eventuelt hvor stor betydning det har hatt for avkortningsgraden. 
 
3.6 ”mer enn lite å legge til last”  
 
Jeg vil nå se på Finansklagenemndas avgjørelser som kan illustrere skyldgraden «mer enn lite 
å legge til last». Det er imidlertid verdt å nevne at mange av avgjørelsene er lite egnet til å 
belyse grensen nedad.  
 
3.6.1 Sykemelding  
 
Sykemeldt på tegningstidspunktet  
 
Det foreligger 10 avgjørelser hvor Finansklagenemnda har drøftet og kommet til at forsikrede 
er ”mer enn lite å legge til last”. Ingen av de nevnte avgjørelsene har et saksforhold hvor for-
sikrede har vært sykemeldt på tegningstidspunktet, og hvor forsikrede eller forsikringstaker 
har unnlat å opplyse om det.  
 
3.6.2 Diagnose  
 
I FSN-2189 tegnet forsikrede 6.9.1985, en gjeldsforsikring med dekningsområde for ulykke 
og død i Vital Forsikring. Forsikringsavtalen ble utvidet i 1989, og det ble i den forbindelsen 
oppgitt at forsikrede ikke hadde noen alvorlig sykdom eller skade.  
 
Forsikrede hadde imidlertid hatt alkoholproblemer og han hadde i perioden 1978-1984 hatt 7 
opphold på forskjellige institusjoner grunnet alkoholproblemer, og han mottok i samme peri-
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ode uførepensjon fra sitt forsikringsselskap. Forsikrede ble ervervsufør 4.11.1991 med dia-
gnosen Hypertoni og det ble søkt om å få en utbetaling av forsikringsselskapet.  
 
Finansklagenemnda la til grunn at forsikrede hadde forsømt opplysningsplikten sin, når han 
hadde svart nei på spørsmålet om han hadde noen alvorlig sykdom, og dermed ikke nevnte 
noe om sitt alvorlige alkoholproblem. Nemnda la til grunn at forsikrede er mer enn lite å legge 
til last.  
 
To medlemmer av nemnda var ikke av den oppfatning at uaktsomheten til forsikrede var så 
stor at erstatningsplikten til selskapet bør falle helt bort.  
 
3.6.3 Opplysninger om tidligere behandlinger og undersøkelser 
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-2606, gjaldt en person som tegnet en gjeldsforsikring, 
og undertegnet erklæring om helse 22.12.1992. Det ble opplyst om skiveprolaps i 1992, og at 
han hadde vært arbeidsudyktig på grunn av prolapsen. Det ble 9.5.1994 avgitt en ny helseer-
klæring og forsikringsbeløpet ble endret fra 500.000 til 675.000. Det ble i den forbindelse 
opplyst om sykemelding grunnet ryggproblemer.  
 
Forsikringsselskapet viste til at de to egenerklæringene om helse, ikke var korrekt utfylt og 
selskapet utbetalte dermed bare delvis erstatning. Finansklagenemnda kom til at dette var rik-
tig, men det ble ikke tatt stilling til størrelsen på avkortningen.  
 
Forsikrede døde 16.8.1994, som følge av hjertestans på grunn av akutt hjerteinfarkt. I etter-
kant viste det seg at forsikrede hadde særlige problemer med hofte og legg, og dette ble notert 
ned i journalen til forsikrede 30.9.1992.  
 
Selskapet anførte at det ikke var opplyst noe om forsikredes problemer med hoftesmerter, 
gangsbesvær eller undersøkelser på sykehuset. Selskapet viste særlig til at forsikrede først ble 
undersøkt på ett sykehus, før han så ble henvist til videre undersøkelse ved et annet sykehus. 
Forsikringsselskapet anså dette forholdet som særlig klanderverdig og nevnte at «Forsikrings-
selskapet nektes i så fall innsyn i aktuell risiko og kan derved vanskelig foreta en korrekt risi-
kovurdering som i så fall får konsekvenser i en erstatningssituasjon.» Videre fremgår det at 
selskapet ville ha forsikret forsikrede, men at man ville ha tatt et pristillegg.  
 
I Finansklagenemndas redegjørelse fremgår det at forsikrede opplyste om sine ryggproblemer, 
men at han ikke opplyste om betydelige plager knyttet til ”røykeben”. Videre fremgår det at” 
han ble, kort tid før forsikringen ble endret, henvist til karkirurg for undersøkelse”. Finans-
klagenemnda la vekt på dette og kom til at forsikrede var mer enn lite å legge til last.  
 
3.6.4 Unnskyldende momenter   
 
Finansklagenemndas avgjørelse 2012-639, gjaldt en mann som 22.10.2009, inngikk en forsik-
ringsavtale om uføredekning. Avtalen gikk ut på at forsikrede ved varig arbeidsuførhet hadde 
krav på en engangsutbetaling. Ved arbeidsuførhet som ikke var varig, hadde forsikrede krav 
på en månedlig forskuttering.  
 
Forsikrede skadet ankelen 9.11.2009 og fikk diagnosen psoriasis artritt. Selskapet avslo er-
statningskravet 12.12.2011. Selskapet anførte at forsikrede hadde opptrådt grovt uaktsomt og 
begrunnet det med at forsikrede ikke hadde opplyst om psoriasis og at han i tillegg hadde be-
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nyttet reseptbelagte medisiner for hudproblemene. Av legejorunalnotatene fremgår det at han 
i tidsperioden 2002-2004, ble behandlet for hudproblemer, og at han i alle år (fra 2002-2009) 
brukte medisin for hudproblemene, med unntak for ett år.  
 
Det ble anført fra forsikredes side at han trodde det bare skulle opplyses om plager som var 
relevante for arbeidsuførhet. Videre sier forsikrede «At han ikke har opplyst middel og plager 
med hodebunnen, er en forglemmelse, og han har ikke forstått at dette kunne være av betyd-
ning for selskapet. At plager med hodebunnen skulle være relevant for en uføreforsikring, 
fremstod for han ikke som nærliggende. Han har opplyst om andre sykdomstilstander som 
kunne være relevante for en uførevurdering.»   
 
Finansklagenemnda vurderte de anførte momentene ved varig uførhet og konkluderte med at 
forsikredes opptreden ikke var grovt uaktsomt. Nemnda nevnte at «Forsikrede burde ha 
forstått at det var av betydning for selskapet å få opplysninger om hans eksem og det preparat 
som han hadde fått til behandling av det, men nemnda finner også hensett til at forsikrede ved 
utfyllingen av egenerklæringen opplyste om andre forhold, at hans forhold ikke kan karakteri-
seres som grovt uaktsomt.»  
 
Vi ser at Finansklagenemnda legger vekt på at forsikrede informerte om andre forhold i helse-
erklæringen, og det medførte således at det ikke ble lagt like stor vekt på at det ikke ble opp-
lyst om psoriasis og det preparat som han brukte.  
 
Finansklagenemnda kom imidlertid til at forsikrede var mer enn lite å legge til last, når det 
gjelder arbeidsuførheten som ikke var varig.  
 
4 Avkortning ut fra forhold på selskapssiden   
 
4.1 Selskapets utforming av spørsmålene i helseerklæringen 
 
Forsikringstakeren og forsikrede har i utgangspunktet en uselvstendig opplysningsplikt, jf. fal 
§ 13-1 a. Risikovurderingen vil dermed avhenge av hvilke spørsmål som kan bli stilt fra sel-
skapets side og hvordan spørsmålene utformes.   
 
Det fremgår av fal § 13-1 a første ledd at selskapet bare kan stille spørsmål om forhold som 
kan ha betydning for selskapets vurdering av risikoen. Det er ikke alt selskapet kan stille 
spørsmål om, da lovgivningen forbyr å stille spørsmål om enkelte forhold, eksempelvis bio-
teknologiloven § 5-8 første ledd. 
 
Når det gjelder utformingen av spørsmålene, fremgår det av NOU 1983:56 s. 87, at de opp-
lysningene selskapene ber om, må være ”rimelig konkrete”. Bakgrunnen for denne presise-
ringen, er at man skal forhindre vage spørsmål og således unngå at forsikringstaker selv må 
vurdere hvilke opplysninger som er av relevans for selskapet. Vage spørsmål gir mer spille-
rom for skjønn og individuelle vurderinger, og det kan således bidra til flere tvister.   
 
Forsikringstakeren kan på den andre siden ikke innfortolke spørsmålene til sin egen gunst og 
dermed begrense sine svar til et minimum. Det forventes at forsikringstakeren og forsikrede 
viser en viss grad av ”omtanke og aktivitet” overfor selskapet.24 

 
24 NOU 1983:56 s. 87.  
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I det følgende vil jeg se hen til selskapenes formulering av spørsmålene i helseerklærings-
skjemaene, og jeg ønsker å undersøke nærmere om en vag formulering får betydning for Fi-
nansklagenemndas vurdering av forsikredes aktsomhet.   
 
4.1.1 100 %  
 
Når det gjelder Finansklagenemndas avgjørelse hvor det er blitt avkortet med 100 %, så fore-
ligger det svært få anførsler og kommentarer når det gjelder ”selskapets utforming av spørs-
målene i helseerklæringen”.   
 
Det eneste eksempelet er Finansklagenemndas avgjørelse 2018-055 (se side 11). Forsikrede 
hadde svarte nei på spørsmålene om han hadde vært i en ulykke, og om han hadde hatt gjen-
tatte plager med blant annet «rygg, nakke, skuldre, arm, kne, hofter».  
 
Forsikrede hadde imidlertid vært i en ulykke og hadde flere vedvarende problemer med smer-
ter i hode, nakke og skuldre, samt migrene. Forsikrede anførte at diagnosen nakkesyndrom ble 
konstatert etter tegningen, og at det videre ikke fantes noen tidsnære dokumenter om nakke-
eller skulderplager.  
 
Finansklagenemnda konkluderte med at forsikrede besvarte flere av spørsmålene feil, og det 
ble videre konstatert at ”nemnda kan heller ikke se at spørsmålsstillingen kan ha åpnet opp 
for misforståelser”. Selskapets utforming av spørsmålene er ellers ikke noe særlig problemati-
sert i avgjørelsen. 
 
4.1.2 80 %  
 
Forsikrede i FSN-4358 arbeidet som hovmester på en båt og dette innebar en stor fysisk be-
lastning på kroppen se punkt 3.3 (se side 13-14). Arbeidet medførte at forsikrede hadde fått 
slitasjeskader i muskler og skjelett. Forsikringen ble tegnet 13.10.1998, og i den forbindelse 
svarte forsikrede nei på spørsmålet om ”Har du eller har du hatt andre fysiske/psykiske syk-
dommer som har krevd gjentatte undersøkelser eller behandlinger?” 
 
Selskapet anførte at forsikrede i tiden juni 1998 til 1.11.1998 var aktiv sykemeldt, og var til 
behandling hos kiropraktor og fysioterapeut på grunn av smerter i ledd og muskler. Det ble 
anførte fra forsikredes side at hun ikke anså problemene med smerter i ledd og muskler som 
”sykdom”, men snarere et problem som kom med alderen og var yrkesbetinget. Når det gjaldt 
sykemeldingene, ble disse gitt for at hun kunne dra til fysioterapeut, ettersom forsikrede ikke 
hadde en landfast jobb.  
 
Finansklagenemnda kommenterte forsikredes anførsel om at hun ikke anså problemene knyt-
tet til smerter i ledd og muskler som ”sykdom”, og nemnda la til grunn at dette er ”sterkt i 
strid med en naturlig tolkning av begrepet”. Forsikrede hadde dermed svart åpenbart uriktig 
på spørsmålet.  
 
Vi ser at Finansklagenemnda ikke var i tvil når det gjelder innholdet av begrepet ”sykdom”. 
Det var klart at helseproblemer som medfører at man får behandling, går inn under kategorien 
”sykdom”.  
 
Finanklagenemnda la til grunn at selskapet kunne avkorte erstatningen med 80%.  
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4.1.3 70-75 %  
 
Klager i Finansklagenemndas avgjørelse FSN-7495, hadde tegnet en barneforsikring i Tryg-
Vesta på sin sønn. Helseerklæringen ble avgitt 3.1.2000 og klager opplyste at forsikrede had-
de fått et uforklarlig utslett i januar 1999, men at den forsvant av seg selv i løpet av våren 
1999. Det ble ellers ikke tilført noe mer i helseerklæringen.    
 
Forsikrede fikk diagnosen ADHD november 2004, og det ble søkt om utbetaling av barnefor-
sikringen 14.11.2005. Det ble i etterkant konstatert at klager sammen med forsikrede hadde 
oppsøkt lege på en helsestasjon 25.11.1999, på grunn av at forsikrede var svært aktiv og ut-
forskende. Forsikrede fikk resept på søvnmiddel, og han ble henvist til konsultasjon ved BUK 
og ble innlagt i dagavdelingen på barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), i tidsrom-
met 11.9.2000 -26.10.2000. Forsikrede hadde et forhøyet aktivitetsnivå på dette tidspunktet, 
men han fikk ikke diagnostisert diagnosen ADHD. Han ble imidlertid henvist tilbake til BU-
PA i 2004 og da oppfylte han kriteriene, slik at diagnosen ADHD ble konstatert.   
 
TrygVesta mente at opplysningsplikten var blitt misligholdt, og avslo først dekning for 
ADHD under barneforsikringen. Selskapet konkluderte etter hvert med en avkortningsgrad på 
75 %.  
 
Klager svarte nei på spørsmålet ”om barnet var blitt kontrollert/undersøkt av lege eller annet 
helsepersonell i løpet av de siste 5 årene” i helseskjemaet. Det fremgikk imidlertid av skje-
maet, at det ikke var nødvendig å opplyse om kontroll på helsestasjon.   
 
I redegjørelsen til Finansklagenemnda ble det lagt vekt på at klager var urolig over forsikredes 
aktivitet, at forsikrede hadde fått resept på søvnmiddel og at legen utrykte ønske om utredning 
for ADHD. Det ble videre lagt vekt på at denne konsultasjonen fant sted få uker før tegnings-
tidspunktet.  
 
Når det gjelder formuleringen av spørsmålet og presiseringen om at kontroll på helsestasjon 
ikke var nødvendig å opplyse, så peker Finansklagenemnda på dette i sin redegjørelse. Det 
fremgår imidlertid at ”Dette må likevel forstås slik at en vanlig kontroll uten funn ikke skal 
opplyses i rubrikken for tidligere kontroll eller undersøkelse. Når det ved kontrollen frem-
kommer urovekkende opplysninger, burde kontrollen og de opplysninger som da fremkom ha 
vært tatt med i helseerklæringen.” 
 
Spørsmålet og avgrensningen var i denne saken klar. Men slik jeg leser begrunnelsen til Fi-
nansklagenemnda, så mener nemnda at klager på bakgrunn av bekymringene, resepten på 
søvnmiddel, og legens henvisning, måtte forstå at hun var pliktig til å opplyse om disse opp-
lysningene, og dermed se bort fra den klare avgrensningen i skjemaet.  
 
Det kan stilles spørsmålstegn ved begrunnelsen til Finansklagenemnda i foreliggende sak. 
Tidligere avgjørelser fra nemnda, viser at det blir lagt stor vekt på at spørsmålene skal være 
klare og entydige. Formålet er å unngå at spørsmålene åpner opp for misforståelser. I denne 
saken har nemnda lagt til grunn at man skal se bort fra slike klare presiseringer som er blitt 
gjort fra selskapets side.  
 
Finansklagenemnda konkluderte med at selskapet kunne avkort med 75 % i erstatningen.  
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4.1.4 50 %  
 
Avgjørelsen 2017-231, omhandlet en kvinne som i november 2013, hadde tegnet en person-
forsikring som gir rett til ytelser ved uførhet og kritisk sykdom.  
 
Forsikrede skrev under på helseerklæringen 29.11.2013, og svarte nei på spørsmål 9  ”Har du, 
eller har du i løpet av de siste 10 årene hatt angst, depresjon, utbrenthet, spise-forstyrrelser 
eller andre psykiske lidelser, eller har du gått til samtaler eller behandling hos psykolog eller 
psykiater?”  
 
Det ble fremmet krav om arbeidsuførhet 23.2.2016, på grunn av uførhet knyttet til bipolar 
lidelse og ADHD. Selskapet anførte at forsikrede hadde oppgitt uriktige opplysninger rundt 
det forholdet at det forelå sterk mistanke om ADHD, og selskapet avkortet erstatningskravet 
med 50 %. Det ble videre vist til at forsikrede ikke opplyste om sykemeldinger og konsentra-
sjonsproblemer i 2013. Forsikringen ble sagt opp, men selskapet tilbød forsikrede en ny for-
sikring, men med reservasjon for psykiske lidelser.  
 
Forsikrede hadde før tegningstidspunket vært hos fastlegen og lurt på om hun hadde ADHD. 
Forsikrede ble av fastlegen henvist til en psykiater 31.5.2011, og psykiateren mente at det så 
ut til at hun hadde en diagnostiserbar ADHD, men diagnosen ble ikke stilt, da legen avsluttet 
behandlingssekvensen etter ønske fra forsikrede.   
 
Den 27.11.2013 hadde forsikrede vært hos fastlegen og hun ble igjen henvist til samme psy-
kiater. I journalen blir det flere ganger nevnt at forsikrede undret på om hun har ADHD, men 
at hun var redd for å få en stigmatiserende diagnose. Forsikrede ble 24.3.2015 innlagt til 
tvungen observasjon, og fikk hoveddiagnosen bipolar affektiv lidelse i manisk periode. 
 
Forsikrede anførte at hun på tegningstidspunktet, ikke hadde og heller ikke var kjent med at 
hun hadde ADHD. Det ble videre vist til at hun mistolket spørsmål 9 og at selskapet selv må 
ta ansvar for uklare spørsmål.  
 
Finansklagenemnda la til grunn at forsikrede skulle ha svart ja på spørsmål 9, til tross for at 
hun ikke hadde fått stadfestet diagnosen ADHD. Utformingen av spørsmål 9 var dermed ikke 
uklar. Nemnda la også til grunn at forsikrede allerede i 2011, var blitt henvist til psykiater. 
Selskapet fikk medhold og kunne dermed avkorte erstatningen med 50 % og si opp forsik-
ringen.  
 
Avgjørelsen er et godt eksempel på at forsikrede ikke kan innfortolke spørsmålene til egen 
gunst, og dermed ikke opplyse om vesentlige forhold som er av betydning når det gjelder sel-
skapets risikovurdering.  
 
4.1.5 ”Mer enn lite å legge til last”  
 
Det foreligger ingen relevante avgjørelser under temaet «selskapets utforming av spørsmålene 
i helseerklæringen», når det gjelder skyldgraden «mer enn lite å legge til last».  
 
4.1.6 Ikke «mer enn lite å legge til last»  
 
Finansklagenemndas avgjørelse 2014-535, er et eksempel på en avgjørelse hvor nemnda la til 
grunn at forsikrede ikke var «mer enn lite å legge til last».  
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Avgjørelsen gjaldt en person som hadde tegnet en uføredekning 25.6.2004. Forsikrede opplyst 
at hun hadde blitt behandlet på sykehus grunnet cyste i brystet. Hun svarte nei på spørsmål 
angående «angst, depresjon, psykiske lidelser», «innlagt/ behandlet/ undersøkt på syke-
hus/poliklinikk/ kursted / annen behandlingsinstitusjon» og «andre sykdom-
mer/skader/plager.» 
 
Forsikrede fikk 100 % uførepensjon fra Nav i august 2013, med diagnosen psykisk utmattel-
se. Det ble deretter krevd erstatning fra forsikringsselskapet. Forsikrede hadde imidlertid blitt 
henvist av fastlegen til en psykolog 30.1.2002 med diagnosen «depresjon/asteni». Hun hadde 
imidlertid ikke rett på «nødvendig helsehjelp» og fikk derfor kun tilbud om samtaler med en 
sosionom. Diagnosen ble under tidsperioden april 2002-januar 2003, endret til «stressbelast-
ning». 
 
Det ble vist fra selskapets side at forsikrede ikke opplyste om de ovennevnte forholdene og 
heller ikke at hun hadde vært til åtte samtaler hos en sosionom. Selskapet anførte at forsikrede 
skulle ha informert om samtalene under spørsmålet om «behandling», etter at hun fikk dia-
gnosen «depresjon/asteni» av fastlegen. Det ble videre anførte at forsikrede var mer enn lite å 
legge til last og selskapet avkortet erstatningen med 100 %.   
 
Finansklagenemnda la til grunn at forsikrede burde ha opplyst om samtalene med sosiono-
men. Nemnda la imidlertid stort vekt på brevet fra sosionomen, datert 21.5.2004. Her skriver 
sosionomen til forsikrede at hun «er en godt fungerende person på de fleste områder i livet. 
Da det heller ikke har fremkommet symptomer på psykisk lidelse hos deg, velger jeg nå for-
melt å avslutte vår kontakt. Jeg regner med at du er enig i dette og at du selv opplever å være 
velfungerende.» 

I drøftelsen legger Finansklagenemnda vekt på at brevet ble skrevet to måneder før utfylling-
en av helseerklæringen. Nemnda konkluderte med at forsikrede ikke er «mer enn lite å legge 
til last», og ga forsikrede medhold i kravet på erstatning.  

Avgjørelsen 2014-535 kan være egnet til å belyse hvor grensen går mellom «ikke mer enn lite 
å legge til last» og «mer enn lite å legge til last».  
 
4.2 Anført klanderverdig forhold fra selskapet på tegningstidspunktet  
 
I dette delkapittelet ønsker jeg å undersøke nærmere betydningen av at selskapets representan-
ter har opptrådt klanderverdig på tegningstidspunktet sett hen til de ulike avkortningsgradene. 
Dersom det er blitt opptrådt klanderverdig fra selskapet side, ønsker jeg å finne ut av om det 
klanderverdige forholdet medfører at Finansklagenemnda avkorter mindre i erstatningen til 
forsikrede, jf. ”forholdene ellers” i fal § 13-2 tredje ledd.  
 
4.2.1 100 %  
 
Personen i Finansklagenemndas avgjørelse FSN-3407, flyttet livsforsikringsavtalen fra et sel-
skap til Gjensidige Forsikring 26.4.1994. Forsikrede ble ervervsufør med diagnosen depresjon 
og fibromyalgi. Krav om uføreerstatning ble fremmet 22.9.1996.  
 
Gjensidige Forsikring avslo erstatningskravet under henvisning til at forsikrede svikaktig 
hadde forsømt opplysningsplikten, jf. fal § 13-2 første ledd. Subsidiært ble det anført at for-
sikrede er «mer enn lite å legge til last» for sin fortielse, jf. fal § 13-2 andre og tredje ledd.  
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Det ble vist til at forsikrede ikke hadde opplyst om at hun var sykemeldt på tegningstidspunk-
tet og at hun tidligere hadde vært sykemeldt i 5 perioder på mer enn 3 uker. Det ble videre 
ikke informert om at forsikrede hadde vært til mer enn 50 konsultasjoner og undersøkelser 
hos lege og på sykehus grunnet muskel- og skjelettsmerter, samt nervøse plager. Forsikrede 
fikk ved 16 av disse undersøkelsene utskrevet medisin for plagene. 
 
Gjensidige ble i etterkant kjent med at selskapets tegningsrepresentant visste at forsikrede på 
tegningstidspunktet var ervervsufør grunnet sønnens død. Selskapet la til grunn at de ikke 
ønsket å påberope seg feil svar på spørsmål 1 og 2, som omhandlet forsikredes ervervsuførhet 
på tegningstidspunktet, ettersom selskapets tegningsrepresentant var gjort kjent med disse 
opplysningene. Selskapet opprettholdt, til tross for at selskapets tegningsrepresentant visste at 
forsikrede var ervervsufør på tegningstidspunktet, sine anførsler om svikaktig forsømmelse, 
subsidiært at forsikrede er «mer enn lite å legge til last».   
 
I drøftelsen til Finansklagenemndas flertall blir det stadfestet at selskapet ser bort fra spørsmå-
lene 1 og 2, og flertallet beklaget at agenten ikke sørget for at avkryssingen ble riktig. Flertal-
let la til grunn at helseerklæringen fremstår som helt misvisende, men at det forelå omsten-
digheter i saken som gjorde at man ikke anså forholdet for svikaktig. Flertallet nevnte ”om-
stendighetene” – uten at de ble særlig analysert eller drøftet, og viste til at forsikrede allerede 
hadde forsikringsdekning i et annet selskap og at hun på tegningstidspunktet hadde mistet sin 
sønn som hadde tatt sitt eget liv. Erstatningen ble avkortet med 100 %.   
 
Slik jeg leser begrunnelsen til flertallet, så blir det ikke lagt vekt på den feilen som ble gjort av 
selskapets tegningsrepresentant. Det var tilstrekkelig å bare se bort fra denne opplysningen og 
feilen ble således ikke tillagt noen vekt i den skjønnsmessige helhetsvurderingen.  
 
Mindretallet la på den andre siden vekt på at dersom svarene på spørsmål 1 og 2 hadde bitt 
utfylt korrekt, så var det mye som talte for at selskapet ville ha innhentet opplysninger om 
forsikredes sykehistorikk og dermed avslått søknaden. Dette kan dermed trekke i retning av at 
mindretallet legger mer vekt på feilen til selskapets representant, enn det flertallet gjorde. 
Mindretallet la til grunn at selskapet ikke kunne foreta en full avkortning i utbetalingen.  
 
4.2.2 80 %  
 
Den eneste avgjørelsen fra Finansklagenemnda FSN-4358, hvor det er bitt avkortet med 80 %, 
tar ikke for seg et saksforhold hvor selskapet har opptrådt klanderverdig.  
 
4.2.3 70-75 %  
 
Finansklagenemndas avgjørelse 2018-051 gjaldt tegning av en livsforsikring med blant annet 
uføredekning. Helseerklæringen ble fylt ut 30.3.2014, og det ble ikke opplyst om sykehusinn-
leggelser og behandlinger, og det ble heller ikke opplyst om utskrevne medikamenter på 
grunn av hodepine/migrene, nakke-og ryggsmerter.  
 
Forsikrede fremmet krav om uføreytelser september 2016. Selskapet besluttet å avkorte er-
statningen med 75 % grunnet grov uaktsomhet og sa opp uføredekningen.  
 
Det ble anført av forsikrede at hun ved tegningen opplyste kunderådgiveren om at hun even-
tuelt måtte gå til sin lege for å kunne besvare alle spørsmålene fullstendig. Kunderådgiveren 
hadde, ifølge forsikrede, svart at dette ikke var så farlig ettersom selskapet ville kontakte le-
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gen for mer utfyllende svar. Forsikrede avga i forbindelse med helseerklæringen en fullmakt 
slik at selskapet kunne innhente helseopplysningene, og hun trodde alt var i orden.  
 
Selskapet anførte på sin side at det ikke ble gitt misvisende informasjon om hva det skulle 
opplyses om fra bankens rådgiver. Det ble videre anført at når forsikrede ikke opplyste om de 
aktuelle forholdene, hadde heller ikke selskapet noen foranledning til å foreta undersøkelsene.  
 
Sekretariatet, som avgjorde saken i medhold av delegert avgjørelsesmyndighet, la til grunn at 
forsikrede ga objektivt uriktige opplysninger og selskapet kunne således avkorte forsikredes 
krav med 75 %. 
 
Når det gjelder anførslene til forsikrede så nevnte sekretariatet at ”det kan ikke legges til 
grunn at rådgiveren i banken anbefalte eller rådet forsikrede til å gi uriktige opplysninger, jf. 
nemndas uttalelser 2012-210 og 2012-046.” Finansklagenemnda var enig i avgjørelsen til 
sekretariatet, og hadde ellers ingen bemerkninger.  
 
Denne avgjørelsen kan tas til inntekt for at det skal mye til for at anførsler om uriktige opp-
lysninger fra selskapet, deres representanter eller andre som handler på deres vegne blir lagt 
til grunn. Det er verdt å nevne at det er forsikrede som har bevisbyrden for at selskapet har 
opptrådt klanderverdig.  
 
4.2.4 50 %  
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-7047, gjaldt en klager som 23.2.2004, fikk besøk av en 
TrygVesta agent, og forsikringene knyttet til hus, bil og reise ble gjennomgått. Klager beslut-
tet å flytte forsikringene over til TrygVesta, og hun tegnet i den forbindelse en barneforsikring 
på sønnen. På spørsmål om ”har barnet blitt undersøkt av lege eller annet helsepersonell i 
løpet av de siste 5 årene” ble det svart nei, og det ble ellers avgitt en ren helseerklæring.  
 
Sønnen fikk diagnosen Ostemolitt og i skademelding 28.3.2005, fremgikk det at lege ble opp-
søkt for første gang 4.12.2002. Klager hadde dermed svart uriktig på spørsmålet om barnet 
hadde vært undersøkt av lege i løpet av de siste 5 årene.  
 
Klager tilskrev selskapet 12.9.2005, og anførte at hun ved en feiltagelse hadde krysset av feil 
rute. Forsikrede viste til at skjemaene ikke hadde blitt gjennomgått av agenten på tegnings-
tidspunktet og dersom det hadde vært tilfellet, så hadde denne feilen blitt avdekket.  Det ble 
videre vist til at det var mange skjemaer på tegningstidspunktet og at hun således ikke fikk tid 
til å dobbeltsjekke papirene som hun underskrev. Selskapet anførte at erstatningen knyttet til 
barneforsikringen skulle avkortes med 100 %, men selskapet spesifiserte ikke hvilken skyld-
grad det mente forelå, altså hvorvidt det var fal § 13-2 første eller annet ledd. Finansklage-
nemnda kritiserte selskapet, og mente at dette burde ha kommet tydeligere frem.   
 
Flertallet i Finansklagenemnda la til grunn at klager erkjente at det ble krysset av uriktig på 
spørsmålet, og at det således innebærer en forsømmelse av opplysningsplikten etter fal § 13-1, 
jf. § 13-2.  
 
Selskapet anførte at korrekte opplysninger på tegningstidspunktet, ville ha medført at selska-
pet hadde tatt reservasjon for lidelsen, og at dette tilsier at selskapet kunne avkorte erstat-
ningen med 100 %. Finansklagenemnda la til grunn at selskapets lovforståelse var uriktig, da 
selskapet hadde lagt til grunn at opplysningens betydning for selskapets vurdering av risikoen 
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var et avgjørende moment. Finansklagenemnda viste til fal § 13-2 tredje ledd hvor «selskapets 
vurdering av risikoen» er ett av flere momenter som det skal tas hensyn til i den skjønnsmes-
sige vurderingen.   
 
Finansklagenemnda konkluderte med at selskapet hadde en uriktig lovforståelse, og at den 
riktige lovforståelsen er at man kan avkorte med alt fra null til hundre prosent. Det blir videre 
lagt til grunn at det ikke foreligger noen omstendigheter som tilsier avkortning i det øvre sjik-
tet. Erstatningen ble avkortet med 50 %. Det er etter min mening lite som tilsier at forsikredes 
handlemåte er i nærheten av en svikaktig opptreden, og da skal det mye til for at man kan av-
korte erstatningen med 100 %.  
 
Flertallet kommenterer ikke anførslene til klager om forholdene på tegningstidspunktet og slik 
jeg leser avgjørelsen, så skal det mye til for at man skal se bort fra en ”uriktig avkrysning”.  
 
Mindretallet kommenterte på sin side heller ikke anførslene til klager, og konkluderte med at 
selskapet kunne avkorte erstatningen med 75 %.  
 
4.2.5 ”Mer enn lite å legge til last”  
 
Det foreligger ingen relevante avgjørelser under temaet «anførte klanderverdig forhold fra 
selskapet på tegningstidspunktet», når det gjelder skyldgraden «mer enn lite å legge til last».  
 
4.3 Selskapets oppfølgning av svarene i helseerklæringen  
 
Forsikringsavtaleloven § 13-4 første ledd oppstiller to generelle begrensninger i selskapets rett 
til å reagere mot brudd på opplysningsplikt. Den første begrensningen er at selskapet ikke kan 
reagere på feilaktige opplysninger, dersom de var kjent med at disse opplysningene var feilak-
tige da de ble mottatt. Av ordlyden til fal § 13-4 første ledd, ser vi imidlertid at loven går 
lengre, og omfatter også forhold som selskapet ”burde” ha kjent til.  
 
Jeg vil i det følgende se på Finansklagenemndas praksis under temaet ”selskapets oppfølgning 
av svarene i helseerklæringen”.  
 
4.3.1 100 % og 80 %  
 
Det foreligger ingen relevante avgjørelser når det gjelder temaet ”selskapets oppfølgning av 
svarene i helseerklæringen”, med en avkortningsgrad på henholdsvis 100 % og 80 %.  
 
4.3.2 70-75 %  
 
Forsikrede tegnet i april/mai 2014 en livsforsikring med dekning for blant annet uførhet i Fi-
nansklagenemndas avgjørelse 2018-051. I september 2016 ble det fremmet krav om uføre-
ytelser og selskapet innhentet relevante journaler. Selskapet viste til at forsikrede ikke hadde 
opplyst om sykehusinnleggelser og behandlinger, samt utskrevne medikamenter grunnet mig-
rene og hodepine, samt nakke- og ryggsmerter. Selskapet anførte at erstatningen måtte avkor-
tes med 75 % på grunn av disse misligholdte opplysningene. Det vises til punkt 4.2.3 (side 
29) for nærmere redegjørelse av sakens faktum.  
 
Forsikrede anførte at kunderådgiveren i banken hadde opplyst om at selskapet skulle innhente 
ytterligere informasjon om helsen til forsikrede, og at det dermed ikke var nødvendig for for-



 

31 
 

sikrede å gå til legen for å besvare alle spørsmålene. Det ble videre vist til at forsikrede hadde 
avgitt en fullmakt slik at selskapet kunne innhente helseopplysningene og forsikrede mente at 
”det var ingen grunn til at selskapet ikke skulle benytte fullmakten”.  
 
Sekretariatet som avgjorde saken i medhold av delegert avgjørelsesmyndighet, konkluderte 
med at det var grovt uaktsomt å ikke opplyse om de betydelige plagene knyttet til hode, nakke 
og rygg. Når det gjelder forsikredes anførsel knyttet til bankens rådgiver, så konkluderte sek-
retariatet med at det ikke kan legges til grunn at bankens rådgiver anbefalte eller rådet forsik-
rede til å gi uriktige opplysninger, jf. nemndas uttalelser 2012-210 og 2012-046. Finansklage-
nemnda var enig i sekretariatets avgjørelse og selskapet kunne avkorte erstatningen med 75 
%.  
 
Sekretariatet konstaterte at det ikke kan legges til grunn at bankens rådgiver har anbefalt å gi 
uriktige opplysninger. Sekretariatet kommenterte imidlertid ikke forsikredes anførsel om at 
det ble gitt en vid fullmakt uttrykkelig og at forsikrede regnet med at selskapet ville innhente 
de resterende helseopplysningene.  
 
Det er vanskelig å få tak på begrunnelsen til sekretariatet. På den ene siden kan man forstå 
begrunnelsen slik at plagene til forsikrede var omfattende, at sekretariatet mente at disse opp-
lysningene var selvsagte og måtte opplyses om, uavhengig av den vide fullmakten. Ellers kan 
avgjørelsen forstås slik at sekretariatet mente at det er uten betydning at det ble avgitt en full-
makt, da det er opp til forsikrede å svare riktig på tegningstidspunktet, og at kravet til selska-
pets undersøkelsesplikt er således lav.  
 
4.3.3 50 % 
 
Finansklagenemndas avgjørelse FSN-3549, dreide seg om en mann som i februar 1996 tegnet 
en alvorlig sykdom-forsikring. Forsikrede informerte om at han blant annet hadde vært ar-
beidsufør i åtte uker i januar 1995 grunnet nerver, at han hadde vært innlagt på psykiatrisk 
avdeling og at han i tillegg brukte Seroxat mot sykdommen. Selskapet ba forsikrede svare på 
en utvidet helseerklæring vedrørende nervøse og psykiske lidelser, og det ble da opplyst om 
en depresjon i januar 1995. Forsikrede svarte nei på spørsmålet om han ”brukte eller hadde 
brukt beroligende eller stimulerende midler over lengre tid, for eksempel alkohol, narkotika, 
nervemedisin.” 
 
Forsikrede ble rammet av hjerteinfarkt og det ble rettet et erstatningskrav mot selskapet 
11.1.1997. Selskapet avslo erstatningen under henvisning til at forsikrede ikke hadde opplyst 
om at han hadde hatt alkoholproblemer før tegning og at han hadde sin første Antabus be-
handling i 1986.  
 
Fastlegen til forsikrede viste til at det kunne være en sammenheng mellom depresjoner og 
overdrevent alkoholbruk, slik at det var depresjonen som var fremtredende og alkoholbruken 
var en konsekvens av dette. Det ble stilt spørsmålstegn ved om en slik sammenheng burde ha 
vært fanget opp i den utvidede helseerklæringen som forsikrede måtte besvare.  
 
Finansklagenemnda la til grunn at ”det kan ligge et moment til forsikredes unnskyldning at 
alkoholbruken synes å ha vært knyttet til forsikredes depressive perioder som et element til 
disse, og at selskapet på basis av de ufullstendige opplysninger forsikrede ga, kunne ha en 
viss foranledning til å stille spørsmål om mulig alkoholmisbruk.” Nemnda konkluderte med 
en avkortning på 50 %, «istedenfor helt bortfall av erstatningen».  
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Avgjørelsen kan stå som et eksempel på at feil fra selskapets side har en innvirkning på Fi-
nansklagenemndas vurdering når det gjelder størrelsen på avkortningen. I dette tilfellet, så 
bestod feilen i at selskapet ikke innhentet ytterligere informasjon om helsen til forsikrede.   
 
4.3.4 ”Mer enn lite å legge til last”  
 
Det foreligger ingen relevante avgjørelser under temaet «selskapets oppfølgning av svarene i 
helseerklæringen», når det gjelder skyldgraden «mer enn lite å legge til last».  
 
5 En vurdering av Finansklagenemndas praksis  
 
Jeg har i de foregående kapitlene arbeidet og gjort rede for et omfattende nemndsmateriale. I 
dette kapittelet ønsker jeg å foreta en vurdering av Finansklagenemndas praksis når det gjel-
der brudd på opplysningsplikt, jf. fal § 13-2 annet og tredje ledd.  
 
Det ble nevnt innledningsvis at det foreligger en masteravhandling fra 1997, og i den avhand-
lingen ble praksisen til Finansklagenemnda kritisert på en rekke punkter. Det ser ut til at Fi-
nansklagenemnda har fortsatt med å vurdere avkortning ut fra de samme momentene som jeg 
har vist til i kapittel 3 og 4, og derfor har jeg tatt utgangspunkt i noen av de samme momente-
ne som studenten i masteravhandlingen fra 1997.25 Formålet med dette kapittelet er å se om 
det har skjedd en forbedring i tidsperioden oktober 1995-februar 2019.  
 
5.1 «Kryptiske» avkortninger26  
 
En gjennomgåelse av Finansklagenemndas avgjørelser i tidsperioden 1995-2019, viser at det 
har skjedd en gradvis endring i hvordan nemnda behandler og angir avkortningen.  
 
Frem til 1997, brukte Finansklagenemnda såkalte «kryptiske» formuleringer når det gjelder 
avkortningsspørsmålet. Et eksempel er formuleringen «Selskapet gis forsåvidt medhold» som 
betydde at det var rom for å avkorte i erstatningen, jf. Eks. FSN-2201.27 
 
Vi har også i noen avgjørelser sett at Finansklagenemnda legger til grunn at forsikringstaker 
er «mer enn lite å legge til last», uten å ta uttrykkelig stilling til hvor grov skylden er. Det fo-
religger også avgjørelser hvor Finansklagenemnda konkluderer med en avkortning på 100 %, 
uten at nemnda presiser om det er svik, forsett eller grov uaktsomhet.28  
 
Det har på den andre siden skjedd en gradvis endring, og fra 2000-tallet så er Finansklage-
nemnda mer presis når det gjelder begrunnelsen for størrelsen på avkortningen.29 
 
Til tross for denne positive endringen, kan det sies at det fremdeles foreligger et forbedrings-
potensial, når det gjelder måten Finansklagenemnda drøfter og avgjør avkortningsspørsmålet. 
Finansklagenemnda bruker vesentlig mer plass på å drøfte skyldgraden, enn det den bruker på 

 
25 Opplysningsplikt i livsforsikring: Forsikringsskadenemndas praksis (1997). 
26 Bull (2018) s. 287.  
27 Bull (2018) s. 287-288.  
28 Se f.eks. avgjørelsen 2017-724 på side 10.  
29 Se f.eks. FSN-3549 på side 35.  
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å drøfte størrelsen på avkortningen. Avkortningsdrøftelsen er ofte kort. Nemnda oppsummerer 
de momentene som taler for avkortning, konkluderer og angir størrelsen på avkortningen. 
Finansklagenemnda sier ellers svært lite om hvilken vekt momentene har i forhold til hver-
andre.  
 
Videre foreligger det flere eksempler på at Finansklagenemnda sier at avkortningen «ikke 
ligger i den øverste delen av skalaen»30, men begrunner ikke dette ytterligere. Dette medfører 
at man dermed blir tvunget til å lese mellom linjene.   
 
En mulig årsak til hvorfor Finansklagenemnda begrunner på denne måten, er at det kan tenkes 
at nemnda bruker mer tankekraft på vurderingen av skyldgraden, og når nemnda har kommet 
frem til en konklusjon, så kan det tenkes at det blir mindre ressurser og tid til de øvrige mo-
mentene.  
 
Knappe begrunnelser  
 
Det har skjedd en vesentlig endring i utformingen av Finansklagenemndas avgjørelser. Avgjø-
relsene har blitt mer grundige og utfyllende siden år 2000. Dette medfører således at avgjørel-
sene har blitt relativt lange sammenlignet med avgjørelser fra 1990-tallet. Avgjørelsen FSN-
2978 (1998) og avgjørelsen FSN-7047 (2007) kan illustrere denne endringen.   
 
Vi ser også at Finansklagenemndas flertall og mindretall bruker mer plass på å drøfte sitt av-
vikende syn og begrunnelse. Åpenhet rundt ulikt syn blant nemndas medlemmer kan således 
bidra til større utvikling på fagområdet.   
 
5.2 Avkortningsgrader   
 
Det følger av fal § 13-2 annet ledd at selskapets ansvar kan «settes ned eller falle bort». Lov-
giver legger dermed opp til at hele skalaen kan tas i bruk, altså at avkortningen kan bli alt fra 
null til hundre prosent. Jeg har, etter å ha lest gjennom alle avgjørelser som foreligger fra Fi-
nansklagenemnda når det gjelder fal § 13-2 annet og tredje ledd, dannet meg et bilde når det 
gjelder hvor hovedtyngden av de fleste avgjørelsene ligger.  
 
Det foreligger flest avgjørelser på avkortningsgraden 50 % (totalt 16 avgjørelser) og deretter 
er det 13 avgjørelser på avkortningsgraden 70-75 %. Det er verdt å merke seg at det foreligger 
kun én avgjørelse på 80 % avkortning. På den andre siden er det 8 avgjørelser på 100 % av-
kortning, men flere av disse gjelder saker som i realiteten var svik.  
 
Finansklagenemnda bruker imidlertid ikke hele skalaen slik lovgiver har lagt opp til. Det fore-
ligger, så vidt meg bekjent, ingen avgjørelser hvor nemnda har avkortet i intervallet mellom 0 
% og opp mot 50 % avkortning. Det kan stilles spørsmålstegn ved denne praksisen og om 
hvorfor ikke Finansklagenemnda bruker nedre del av skalaen.  
 
Partene på henholdsvis selskapssiden og forsikringstakersiden påberoper imidlertid svært 
sjeldent en avkortningsstørrelse som ligger i intervallet mellom 0 % og opp mot 50 % avkort-
ning. Finansklagenemndas avgjørelse 2017-447, se punkt 3.4.2 (side 16), er det eneste ek-
sempelet som jeg har funnet hvor forsikringstakersiden har påberopt en avkortning på 25 %. 

 
30 Finansklagenemndas avgjørelse 2018-926.  
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Finansklagenemndas avgjørelse 2014-463, er på den andre siden et eksempel hvor selskapssi-
den har påberopt en avkortning på 30 %. Det kan imidlertid sies å være naturlig at selskapet 
ikke anfører en lav avkortningsgrad når saken behandles i Finansklagenemnda.  
 
Det er videre verdt å bemerke at Finansklagenemnda kan legge en lavere avkortningsgrad til 
grunn, til tross for at det ikke er anført av partene.  
 
5.3 «Forholdene ellers»   
 
Det følger av forarbeidene at økonomiske hensyn kan vektlegges i den skjønnsmessige hel-
hetsvurderingen. Det er imidlertid opp til praksis å ta stilling til om økonomiske hensyn skal 
tillegges vekt, og eventuelt hvor tungt det skal vektlegges i forhold til andre skjønnsmomen-
ter.31 
 
Finansklagenemnda har ikke, etter det jeg kjenner til, lagt vekt på økonomiske hensyn etter 
den skjønnsmessige helhetsvurderingen knyttet til fal § 13-2 annet og tredje ledd. Det er også 
bemerkningsverdig at økonomiske og sosiale hensyn svært sjeldent blir anført av forsikrings-
takersiden. En delvis årsak til dette kan være at Finansklagenemnda i liten grad etterspør opp-
lysninger rundt økonomiske forhold.  
 
Avgjørelsen 2017-724 er et eksempel på at forsikrede anfører at hun befant seg i «en svært 
vanskelig økonomisk situasjon», men denne anførselen ble ikke kommentert av Finansklage-
nemnda. I FSN-6916 ba sekretariatet klager redegjøre for «forholdene ellers» og hvorvidt 
klager var økonomisk avhengig av forsikrede som hadde gått bort. Klagers advokat viste til at 
klager satt i svært trange økonomiske kår etter forsikredes bortgang. Saken ble behandlet av 
Finansklagenemnda, men anførselen knyttet til økonomiske kår ble ikke kommentert.   
 
En siste avgjørelse som sier noe om økonomiske og sosiale hensyn, er Finansklagenemndas 
avgjørelse FSN-3584. I denne avgjørelsen, sier mindretallet at «det foreligger ingen informa-
sjon om de etterlattes økonomi eller forsikredes eventuelle forsørgerbyrde». Avgjørelsen kan 
tas til inntekt for at Finansklagenemnda legger vekt på økonomiske forhold. I denne saken ble 
det imidlertid konkludert med at saken var for dårlig opplyst og mindretallet kunne således 
ikke konkludere når det gjaldt avkortningsspørsmålet.  
 
Det er videre interessant at Finansklagenemnda ikke nevner hvorvidt det blir sett hen til av-
kortningen i beløp når de reagerer med en gitt prosent. Det hadde vært interessant å vite om et 
stort eller lite tap har en innvirkning på Finansklagenemndas vurdering, når det gjelder stør-
relsen på avkortningen.    
 
5.4 Finansklagenemnda bruker sjelden lovhenvisninger? 
 
Finansklagenemnda ble i masteravhandlingen fra 1997 kritisert, på grunn av at nemnda sjel-
dent brukte lovhenvisninger. Studenten viste til at lovhenvisningene som regel kom til uttrykk 
i ingressen/ saksfremstillingen. Det ble imidlertid vist til at denne delen fort kunne bli «upre-
sis og mangelfull» og at det dermed var hensiktsmessig å gjengi lovreglene i nemndsbegrun-
nelsen.32 

 
31 Ot.prp. nr. 49 s.121.  
32 «Opplysningsplikt i livsforsikring: Forsikringsskadenemndas praksis» (1997) s. 27.  
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Det er ikke vanskelig å være enig med kritikken av Finansklagenemndas avgjørelser. Men jeg 
mener at Finansklagenemndas premisser på dette området, har blitt vesentlig forbedret.  
 
Dette kan belyses ved å vise til avgjørelser fra 1990-tallet og avgjørelser fra 2000-tallet. Et 
eksempel som kan illustrere dette er FSN-2189 (1995) og FSN-5998 (2006).  
 
5.5 Dissens  
 
Studenten skrev videre i sin avhandling at det kun var 8 dissenser (5,2 %) i de 150 sakene 
som hun hadde gjennomgått i tidsperioden januar 1992 til mars 1996.33 Jeg har gjennomgått 
avgjørelsene i tidsperioden oktober 1995-mars 2019, og nemnda delte seg i 1334 av de totalt 
51 sakene knyttet til fal § 13-2 annet og tredje ledd.  
 
Det har dermed vært dissens i 25 % av sakene som Finansklagenemnda har behandlet i tidspe-
rioden 1995-2019. Jeg ønsker å påpeke at det er forholdsmessig flest dissenser (11,7 %) i sa-
ker hvor det er blitt konkludert med at forsikrede er «mer enn lite å legge til last». Det kan se 
ut til at Finansklagenemnda er mest uenig når det gjelder spørsmålet hvorvidt forsikrede er 
«mer eller mindre enn lite å legge til last». 
 
Utviklingen viser at nemnda har blitt flinkere til å gi uttrykk for grunnleggende uenigheter 
innad i nemnda. En mulig årsak til denne endringen, kan være at Finansklagenemnda har fått 
en ny personsammensetning, og at denne sammensetningen medfører at det oppstår flere 
uenigheter blant nemndas medlemmer.  
 
Videre kan det bemerkes at mindre dissenser gjelder ulikt syn når det gjelder avkortningsgra-
den35, og ulikt syn når det gjelder faktum og de mangelfulle opplysningenes betydning for 
selskapets risikovurdering36. 
 
5.6 Skyldgraden   
 
Det kan være interessant å se hen til skyldgraden ut ifra avkortningsstørrelse. I dette delkapit-
telet ønsker jeg å undersøke hva som er vanlig reaksjon når forsikrede har opptrådt grovt 
uaktsomt og hva som er vanlig reaksjon når forsikrede ikke har opptrådt grovt uaktsomt.   
 
Det som kjennetegner skyldgraden når det gjelder avgjørelsene med en avkortningsgrad på 
100 % og 80 %, er at Finansklagenemnda kommer til at forsikrede har opptrådt grovt uakt-
somt. Det er også verdt å nevne at Finansklagenemnda viser i mange av avgjørelsene til at 
skyldgraden nærmer seg svik37, men at omstendighetene i saken medfører at man lander på 
skyldgraden grovt uaktsomt. Når det gjelder avkortningsstørrelsen 70-75 % viser avgjørelse-

 
33 «Opplysningsplikt i livsforsikring: Forsikringsskadenemndas praksis» (1997) s. 36.   
34 100 %: FSN-3418 og FSN-3407. 75-75 %: 2018-926 og 2017-018. 50 %: FSN-2362, FSN-7047, FSN-5998. 
.Mer enn lite å legge til last: FSN-2189, FKN-.2009-284, FSN-3584, FSN-2998 og FSN-2978.  
35 2017-018, FSN-5998, FSN-7047, FSN-2189 og FSN-3584.  
36 FSN-3407 og 2018-926. 
37 Eksempel FSN-6238 og FSN-3407. 
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ne38 fra Finansklagenemnda, at tendensen er at nemnda har lagt til grunn at forsikrede har 
opptrådt grovt uaktsomt.  
 
Avkortningsstørrelsen 50 % skiller seg imidlertid fra ovennevnte. Finansklagenemnda lander 
som regel på 50 % når forsikrede ikke har opptrådt grovt uaktsomt. Det foreligger imidlertid 
to unntak39 fra dette. 
 
Når det gjelder avgjørelser hvor Finansklagenemnda har lagt til grunn at forsikringstaker er  
«mer enn lite å legge til last», foreligger det til dels svært forskjellige avgjørelser når det gjel-
der skyldgraden. Avgjørelsen 2012-639 kan stå som eksempel på at Finansklagenemnda kom 
til at forsikrede ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt. Men på den andre siden så foreligger det 
flere avgjørelser hvor Finansklagenemnda ikke nevner skyldgraden uttrykkelig, men medgir 
at det «vanskelig kan bli tale om delvis erstatning».40 I noen av disse uttalelsene ligger man 
veldig nært svik, uten at det er direkte sagt.41 
 
Jeg har prøvd å finne avgjørelser som kan illustrere grensen nedad når det gjelder «mer enn 
lite å legge til last». Det har imidlertid ikke vært enkelt, og en kritikk som kan rettes mot Fi-
nansklagenemnda, er at det hadde vært ønskelig å se hvor grensen nedad går. Videre så er det 
etter min mening svært upresist å rubrisere forhold som ligger nært opp til svik, under skyld-
graden «mer enn lite å legge til last».  
 
5.7 Trend fra domstolene 
 
Et kjapt søk på Lovdata viser at det foreligger 25 rettsavgjørelser i tilknytning til fal § 13-2. 
Anførsler angående fal § 13-2 annet og tredje ledd blir relativt sjeldent påberopt og behandlet 
i domstolsapparatet. I de avgjørelsene hvor fal § 13-2 annet ledd har blitt påberopt, har det 
ikke blitt noe særlig problematisert av retten, og tvisten har blitt avgjort etter fal § 13-2 første 
ledd.42 
 
Det ovennevnte viser at rettstvister knyttet til fal § 13-2 annet og tredje ledd blir hovedsakelig 
avgjort av Finansklagenemnda.  
 
6. Avsluttende bemerkninger  
 
6.1 Oppsummering  
 
I løpet av denne avhandlingen har jeg sett på hvilke momenter som kjennetegner de ulike av-
kortningsgradene ut fra forhold på henholdsvis forsikringstakersiden og selskapssiden. Det 
ble deretter foretatt en vurdering av Finansklagenemndas praksis knyttet til fal § 13-2 annet 
og tredje ledd.  
 
Kapittel 3 tok for seg en analyse av avkortningspraksis vurdert ut fra forhold på forsikringsta-
kersiden. Når det gjelder avkortning i det øvre sjiktet (70 – 100 %) viser praksis at det er en 

 
38 2017-782 og 2017-231. 
39 Jf. 2017-782 og 2017-231.   
40 Eksempel FSN-3584, FSN-2978 og FSN-2798. 
41 Se punkt 3.2 på side 21.  
42 Se LB-1997-88 og LA-1999-1427 
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tendens til at det foreligger uopplyste sykemeldinger på tegningstidspunktet, lange uopplyste 
sykemeldinger før tegningstidspunktet, og at de resterende momentene er skjerpende. Det som 
skiller avgjørelsene på 100 % avkortning og avkortning i størrelsesorden 70-80 %, er at det 
foreligger noen formidlende momenter. Eksempelvis at selskapet har tatt reservasjon mot hel-
seplagene, at det ikke foreligger svikt i opplysningsplikten i forhold til slike plager, og at for-
sikrede har begrensede problemer når det gjelder de uopplyste helseplagene.  
 
Det som kjennetegner avkortning i det nedre sjiktet («mer enn lite å legge til last» og opp mot 
50 % avkortning), er at det ikke foreligger en eneste avgjørelse hvor det foreligger uopplyste 
sykemeldinger på tegningstidspunktet, i de totalt 26 avgjørelsene som foreligger i denne stør-
relsesorden. Videre ser vi at det ikke foreligger mange uopplyste sykemeldinger før tegnings-
tidspunktet og at varigheten av disse er relativt korte sammenlignet med de avgjørelsene med 
en avkortningsgrad i det øvre sjiktet. Vi ser også at det foreligger flere formidlende momenter 
når det gjelder uopplyste opplysninger om diagnose og behandlinger.  
 
I kapittel 4 ble avkortningspraksis analysert ut fra forhold på selskapssiden. Det første som 
ble vurdert var «selskapets utforming av spørsmålene» i helseerklæringsskjemaet sett fra de 
ulike avkortningsgradene. Funnene viser at det er en tendens til at det ikke foreligger anførsler 
knyttet til uklare formuleringer når det gjelder avgjørelser i det øvre sjiktet og dersom det fo-
religger anførsler, får ikke forsikrede medhold. Avgjørelsene i det nedre sjiktet viser at ulike 
fortolkninger av ordlyden blir hyppigere påberopt.  
 
Finansklagenemndas praksis viser at det skal mye til for at anførsler om «klanderverdige for-
hold» fra selskapets side får en innvirkning på nemndas vurdering av forsikredes aktsomhet, 
når det gjelder alle avkortningsgradene. Avkortningsgradene ble videre vurdert ut fra «selska-
pets oppfølgning av svarene i helseerklæringen». Praksisen viser at momentet er relativt lite 
behandlet og at anførselen sjeldent blir tatt til følge.  
 
Kapittel 6 tok for seg en vurdering av Finansklagenemndas praksis. Det ble pekt på at det har 
skjedd en rekke forbedringer, og det ble vist til at nemnda angir en mer konkret størrelse på 
avkortningen, at avgjørelsene har blitt mer utfyllende og grundige, at det foreligger flere lov-
henvisninger, hyppigere dissenser og at graden av skyld henger sammen med avkortningsstør-
relsen. På den andre siden ble det også pekt på at det er rom for forbedring i Finansklage-
nemndas praksis, og det ble vist til at avkortningen kan bli enda mer konkret, at nemnda burde 
ta i bruk hele skalaen (0-100 %) når det gjelder størrelsen på avkortningen, og at Finansklage-
nemnda i større grad burde se hen til økonomiske hensyn under «forholdene ellers», jf. fal § 
13- 2 tredje ledd.   
 
Jeg startet denne avhandlingen med et inntrykk av at praksisen fra Finansklagenemnda var 
uoversiktlig og at det ikke forelå en fast nemndspraksis når det gjelder avkortningsgradene. 
Etter å ha gjennomgått de avgjørelsene som foreligger på området, sitter jeg igjen med et an-
net inntrykk. De momentene som jeg har brukt i kapittel 3 og 4, viser at det foreligger en 
gjennomtenkt behandling av praksisen, og momentene viser også at Finansklagenemndas 
praksis er fast. Det er likevel rom for forbedring som vist til i kapittel 5. 
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7. Kildeliste  
 
Lovgivning  
 
1961         Lov 3.Februar 1961      om ansvar for skade som motorvogner gjer (Bilansvarslo-
va) 
 
1989         Lov 16.Juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikringsloven) 
 
1989         Lov 16. Juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven)  
 
2003         Lov 12. Mai 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (Bioteknolo-
giloven)  
 
2016         Lov 17.juni 2016 nr. 29 om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker.  
 
Forarbeider  
 
NOUer 
 
NOU 1983:56                         Lov om avtaler om personforsikring (Personforsikringsloven)  
 
Proposisjoner  
 
Ot.prp. nr. 49 (1988-1989)      Lov om forsikringsavtaler 
 
Dommer:  
 
Høyesterett:  
 
Rt.1987 s. 744 
Rt.1989 s. 1318 
Rt.2000 s. 70 
 
Lagmannsretten:  
 
LB-1997-88 
LA-1999-1427 
 
Tingretten:  
 
RG 1991 s. 337  
 
Nemndsavgjørelser:  
 
Avkortning	på	100	%:		
	
FSN-3407  
FSN-3418  
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FSN-6238  
2013-373  
2017-724 
2017-734  
2018-055 
	
Avkortning	på	80	%:		
	
FSN-4358  
	
Avkortning	på	70-75	%:		
	
FSN-6914 
FSN-7495 
FKN-2009-041  
2017-018 
2017-447 
2018-926  
2018-051  
2019-091 
	
Avkortning	på	50	%:		
	
FSN-2362 
FSN-3549 
FSN-3924 
FSN-3971  
FSN-5998  
FSN-6759  
FSN-6916 
FSN-7047 
2017-231  
2017-782 
 
«Mer	enn	lite	å	legge	til	last»:		
	
FSN-2189  
FSN-2201 
FSN-2606  
FSN-2798 
FSN-2978  
FSN-2998 
FSN-3584 
2012-639 
 
«Ikke bare lite å legge til last»  
 
2014- 463 
2014- 535  
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