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ORGANISERING
Medlemmene rullerer på å delta i arbeidet og det er til enhver tid ni aktive medlemmer:

OM NEMNDA FOR HELSEVURDERING
Formålet med Nemnda for helsevurdering (NHV) er at alle forsikringssøkere skal behandles
så likt som mulig ved kjøp av forsikring, samtidig som øvrige forsikringstakere ikke skal
bære kostnaden av nye forsikringstakere med uforholdsmessig høy risiko.

• Tre fagkyndige fra forsikringsselskapene, hvorav en er leder for nemnda
• Fire leger fra forsikringsselskapene, hvorav en er hovedlege og en er barnelege med
hovedlegeansvar for barnesakene
• En lege fra Den norske legeforening
• Nemndsekretæren fra Finans Norge

NHV er sammensatt av både forsikringskyndige og leger fra forsikringsselskaper som er
med i ordningen, i tillegg til to leger fra Den norske legeforening.

RETNINGSLINJER

NHV er nedsatt av bransjestyre liv og pensjon (BLP) og underlagt Finans Norge.

Utvikling i medisinsk viten, erfaringer fra forsikring og utvikling av nye produkter gjør at
retningslinjene ikke kan være et statisk dokument. Behovet for å revidere eksisterende
retningslinjer samt lage nye retningslinjer for sykdomsgrupper vurderes fortløpende i NHV.

OPPGAVER
• Retningslinjer
NHV utarbeider og oppdaterer retningslinjene slik at forsikringsselskapene får 		
kunnskap om hvordan forskjellige helsemessige forhold kan påvirke dødelighet,
fremtidig uførhet og sykdomsrisiko. Utvidet kunnskap om risikoen gjør det mulig å
gi forsikringstilbud til personer som ellers ville fått avslag.
• Forsikringssøknader
NHV gir forsikringsselskapene anbefalinger om hvordan døds-, uførhets- og
sykdomsrisikoen bør vurderes i en forsikringssøknad.
• Næringspolitikk
NHV bistår Finans Norge i næringspolitisk arbeid på relevante områder.
• Faglige seminarer
NHV arrangerer rimelige seminarer for faglig utvikling og nettverksbygging blant de 		
ansatte i medlemsselskapene.

HISTORIE
Frem til 1917 forsikret forsikringsselskapene bare «gode liv». Fra 1917 tilbød selskapet
Norske Folk forsikring også for «mindre gode liv». Det medførte at forløperen til dagens
NHV ble opprettet samme år med navnet «Nevnden for mindre gode liv». I 1972 ble navnet
endret til Nevnden for helsebedømmelse. I 1998 ble Nevnden flyttet fra Storebrand, der
Norske Folk var innfusjonert, til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). 10 år senere, i
2008, fikk NHV dagens navn.

For oppdatering og ajourføring av retningslinjene for helsevurdering nedsetter NHV arbeidsgrupper som utarbeider forslag til reviderte retningslinjer. Disse blir sendt på høring til
selskapene før de vedtas. NHV kan også kontakte medisinsk fagekspertise og relevante
interesseorganisasjoner i dette arbeidet.
Revisjoner/nye retningslinjer i 2014:
• Hyperlipidemier
Hyperlipidemier er en heterogen gruppe sykdommer hvor det som en følge av ulike 		
forstyrrelser i omsetning av lipider (fettstoffer) foreligger for høye nivåer av de vanligste
lipider i blodet. Tilstander med for lave verdier av lipider, spesielt tilstander med lave
kolesterolverdier, kan også ha klinisk betydning.
Arbeidet vil sluttføres våren 2015.
• Alkohol/rus
Bruk av både legale og illegale rusmidler er meget utbredt i samfunnet. Rusmiddelbruk
medfører store helsemessige konsekvenser og har stor betydning for arbeidsevnen.
Rusmiddelbruk er en meget viktig årsak til både sykefravær av kortere eller lengre
varighet og varig arbeidsuførhet. Samtidig er rusmiddelbruk i mange sammenhenger
sosialt akseptert. Kortvarig bruk av illegale rusmidler (eks cannabis) er meget vanlig i
enkelte aldersgrupper. En betydelig del unge voksne har forsøkt illegale rusmidler.
Bare en liten andel av de som forsøker slike midler i sosial sammenheng vil gå videre til
fast bruk og til bruk av tyngre stoffer.
NHV valgte å dele retningslinjene i tre hovedgrupper:
		• Alkohol
		• Illegale rusmidler og nye psykoaktive stoffer
		• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Arbeidet vil sluttføres våren 2015.

• Brystkreft
Brystkreft er klart den hyppigst forekommende kreftform blant kvinner og klinisk den
viktigste. Kumulativ risiko for å få brystkreft er 22 %. Med moderne screening i form av
mammografi vil en rekke tilfeller oppdages svært tidlig.
Revisjonsarbeidet ble påbegynt i 2013 og sluttført i 2014.
• Elektroniske sigaretter
En elektronisk sigarett (e-sigarett) ligner som regel på en sigarett eller penn og har en
liten utskiftbar beholder med væske med eller uten nikotin. Strøm levert av et lite batteri
får væsken til å fordampe. Oppvarmet damp trekkes inn i munnen og ned i lungene.
Nikotinholdige e-sigaretter er foreløpig forbudt å selge i Norge. E-sigaretter uten nikotin
kan selges med 18-årsgrense, men omfattes av reklameforbudet.
Retningslinjer for vurdering av e-sigaretter ble utviklet i 2014.
• Proteinuri
I NHVs skjemaer vedrørende nyrefunksjon spørres det blant annet etter mikroalbuminuri
eller proteinuri i mg/l, g/l eller mg/døgn. Fastlegene svarer ofte i albumin\kreatinin-ratio
(ACR). Det har derfor vært vanskelig for de som sitter med helsevurdering å risikovurdere
proteinuri. NHV oppdaterte retningslinjer for proteinuri ved diabetes og skjemaer for nyre
og diabetes i 2014.
• LU-skjema
Spørsmål 1.8 i NHVs LU-skjema for bruk ved høye forsikringssummer har vært omstridt
både hos Legeforeningen og i Helsedirektoratet. NHV har presisert nærmere hva slags
opplysninger de ønsker og hva som ikke skal oppgis i skjemaet.

BEHANDLING AV FORSIKRINGSSØKNADER
Alle saker behandles i et elektronisk saksbehandlingssystem og hvert selskap kan når som
helst sjekke status på sine søknader.
Hovedlegen lager en innstilling for hver sak, og nemndsmedlemmene leser gjennom
sakspapirene og vurderer innstillingen. Ved uenighet og/eller innspill og kommentarer
diskuteres saken i plenum på møtene som avholdes annenhver uke. Etter at saken er
ferdigbehandlet i NHV mottar selskapet svaret direkte i det elektroniske systemet. En sak
og saksdokumentene er kun tilgjengelig for selskapet som har sendt saken og for de aktive
medlemmene som vurderer saken. Saken slettes fra systemet etter 6 måneder, og deretter
vil kun et anonymisert kort sammendrag være tilgjengelig i systemet.

SELSKAPET
Selskapet sender saken til NHV via det elektroniske saksbehandlingssystemet.
Saksbehandler kan følge status i selskapets egne
saker i NHV.

HOVEDLEGEN
Hovedlegen oppsummerer kort søkerens helseforhold
og lager en innstilling.

NEMNDSMEDLEMMER
Nemndsmedlemmene vurderer saken og sier seg enig/uenig i hovedlegens innstilling.
De kan kommentere innstillingen utover
enig/uenig.

SELSKAPET
Dersom nemndsmedlemmene er enige i
hovedlegens innstilling går saken direkte
tilbake til selskapet uten å bli behandlet i
et nemndsmøte.

MØTER I NHV
Ved uenighet eller kommentarer
behandles saken i plenum på nemndsmøte som avholdes annenhver uke.
Dessuten behandles alle barnesaker
på nemndsmøte.

ANTALL SØKNADER SOM HAR BLITT BEHANDLET I NHV
I PERIODEN 2003–2014
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I løpet av 2014 ble det avholdt 21 nemndsmøter, der nesten 62 % av de totalt 262 innsendte
sakene ble behandlet i plenum. Drøyt en tredjedel av alle saker som NHV mottok var ulike
kombinasjoner av dekningene død, uførhet og kritisk sykdom. Den mest vanlige kombinasjonen
var enten død og uførhet eller død, uførhet og kritisk sykdom. Drøyt en fjerdedel av sakene
var søknad kun om dødsrisiko, mens rene uføre- og kritisk sykdomssaker var hhv. 11 % og
6 % av sakene. 14 % av nemndssakene var søknader om barneforsikring.
Det er en svak nedgang i antall saker sammenliknet med 2013. Dette kan skyldes at retningslinjene som NHV oppdaterer fortløpende stadig utvides og dermed dekker flere sykdomsvarianter. Selv om det sendes noe færre saker til NHV, så er sakene som NHV mottar blitt
mer kompliserte og arbeidskrevende. Krav til saklig begrunnelse og Finansklagenemndas
(FinKNs) oppfordring om at klagesakene bør behandles i NHV før en ordinær klagebehandling
kan være en av årsakene til dette. Det er også et stort behov for selskapene å få hjelp til
å finne gode studier og annen relevant vitenskaplig dokumentasjon for å underbygge sine
begrunnelser.
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BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
- AVVIKSRAPPORTERING
Finans Norge har fortløpende fokus på informasjonssikkerhet og internkontroll med det
formål å sikre, kontrollere og dokumentere at virksomheten til enhver tid oppfyller lovens
krav. Finans Norge har behandlingsansvar for NHVs saksbehandlingssystem og må ha
kontroll på at kravene i personopplysningsregelverket følges.
Brukerinstruksene ble oppdatert og fra august 2014 ble alle avvik registrert (internt) og
aktuelle selskap informert for å sikre at alle brudd og antatte brudd på håndterings- eller
sikkerhetsrutiner ble registret og behandlet på forsvarlig måte. I 2014 ble det registrert 17
avvik hovedsakelig vedrørende overskuddsinformasjon og mangel på vedlagte fullmakter.
Mangel på vedlagte fullmakter skyldtes hovedsakelig rutinesvikt i oversendelsen. I de fleste
rapporterte avvik hadde selskapene de påkrevde fullmaktene, men manglet gode nok rutiner
på å legge ved signerte fullmakter til saksdokumentasjonen som ble sendt til NHV.

NHVs MEDLEMMER I 2014

NÆRINGSPOLITISK ARBEID SOM BERØRTE NHV
NHV bistår Finans Norge ved næringspolitiske henvendelser. Bioteknologiloven er under revisjon og for Finans Norge sto dermed forsikringsselskapers tilgang på genetisk informasjon i
fokus i 2014. Dette arbeidet vil fortsette også i 2015.

NORDISK SAMARBEIDSMØTE
Et møte med NHVs nordiske søsterorganisasjoner ble avholdt i Oslo for å se på likheter og
ulikheter i de nordiske landenes nemndsvirksomheter og for å diskutere felles oppgaver og
utfordringer. Hovedtemaene var de siste markedsnyheter fra hvert land samt genetisk informasjon (N), forsikring av psykisk syke (DK) og elektronisk underwriting (S).

Vardia Forsikring ble medlem i NHV 1.9.2014.
SELSKAP

FORSIKRINGSKYNDIGE

LEGER

Codan Forsikring

Marianne Brinch van Meenen

-

Danica Pensjon

Monica Bjørkebakke

Roger Kahn
Carl Fredrik Haaland
Jan Peter Poulsen

Den norske legeforening
DNB Livsforsikring1

Bente Sunde

Magnar Kleppe

Eika Forsikring2

Inger F. Kvaal (konstituert leder)
Mona Sjølie (vara)

Tore Smedsrud

ØKONOMI

Frende Livsforsikring

Kjersti Opheim Moldenes

Helge Skjerven

Budsjett og regnskap for 2014 for NHV etter vedtak i styret og endelig fordeling av
Finans Norges administrative kostnader:

Gjensidige Forsikring3

Stein Kjennvold (leder)
Jørgen Taalesen
Hanne Gjone (vara)

Jan Harald Dobloug
Hans Frogh Ro
Astrid Thokle Hovden

Handelsbanken Liv

Kari Midtun

Jonas Höjer

If Skadeforsikring4

Torbjørn Dahl

Atle Hovd (barnelege)

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Dag Frode Kolltveit

Bård Natvig

KLP Skadeforsikring5

Nina Høgdahl
Øystein Hansen

Bård Natvig

Nordea Liv6

Linn Markussen Berenguer
Monica Volden (vikar)

Chandra Sekhar Devulapalli

SpareBank 1 Livsforsikring7

Trude Klyve

Ragnar Stien
Tore Talseth
Eirik Monn (barnelege)

Storebrand Livsforsikring

Ingunn Årby

Per Teisberg
Kristian Bjøro (hovedlege)

Tryg Forsikring8

Ove Lind
Kristin Espe

Ove Lind

Vardia Forsikring

Tore Kristian Lidemark

Bård Natvig

BUDSJETT 2014

REGNSKAP 2014

UTGIFTER DRIFT NHV		
Honorarer
Drift dataløsning (ekstern)
Reiser, konferanser etc.
Sum drift NHV

1 200 000

1 005 000

200 000

151 000

46 000

12 000

1 446 000

1 168 000

		
UTGIFTER FNO		
Lønnskostnader, sosiale utgifter

1 129 000

1 119 000

Arbeidsgiveravgift

293 000

223 000

Utgifter til kontorlokaler

160 000

162 000

Rekvisita, kontorutgifter

29 000

13 000

Administrasjon, EDB etc.

486 000

438 000

Sum utgifter Finans Norge

2 097 000

1 955 000

Sum totalt

3 543 000

3 123 000

Regnskapet i 2014 ble omtrent 1 million kroner lavere enn i 2013. Dette skyldes hovedsakelig
at saksbehandlingssystemet er ferdig utviklet og at utviklingskostnadene dermed bortfaller.
I tillegg er driftsutgiftene knyttet til det nye systemet lavere.

1) Bente Sunde overtok etter Siri Grimelund som den forsikringsfaglige representanten for DNB 15.8.2014 2) Inger F. Kvaal fra Eika
Forsikring overtok som konstituert leder i NHV etter Stein Kjennvold fra Gjensidige 1.8.2014. 3) Stein Kjennvold (leder) sluttet i NHV
1.8.2014 og Jørgen Taalesen overtok som forsikringsfaglig representant for Gjensidige. Hanne Gjone er vararepresentant. Jan Harald
Dobloug sluttet i Gjensidige 1.6.2014. 4) Atle Hovd overtok som barnelege i NHV 1.4.2014 etter Eirik Monn (Sparebank 1). 5) Øystein
Hansen overtok etter Nina Høgdahl 1.9.2014. 6) Den forsikringsfaglige representanten i Nordea Liv, Linn Markussen Berenguer, kom
tilbake fra permisjon 1.6.2014. Vikar var Monica Volden. 7) Eirik Monn fra Sparebank 1, som har hatt hovedlegeansvar for barnesaker gikk av med pensjon 1.4.2014 og ble etterfulgt av Atle Hovd fra If Forsikring. 8) Kristin Espe overtok etter Ove Lind som den
forsikringsfaglige representanten for Tryg. Ove Lind fortsetter som rådgivende lege i NHV.

SENTRALE VERV I 2014

Leder: Stein Kjennvold fra Gjensidige Forsikring
frem til 1.8.2014. Deretter overtok Inger F. Kvaal fra
Eika Forsikring som konstituert leder for NHV.
Hovedlege: Professor dr. med. Kristian Bjøro fra
Storebrand Livsforsikring
Barnelege: Professor (em) dr. med. Eirik Monn fra
Sparebank 1 Livsforsikring ble pensjonert 1.4.2014.
Atle Hovd fra If Skadeforsikring overtok vervet.

SEKRETARIATET

NHV administreres av Finans Norge, Hansteens gate 2,
Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.
Administrative sekretærer er fagsjef Karl Gerhard
Blaasaas og fagsjef Turid Hammer fra
prosessområdet livsforsikring og pensjon i
Finans Norge.
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Planer for 2015
Retningslinjer
Det er behov for å utarbeide nye retningslinjer for
• Hepatitt
• Øyesykdommer
• Melanomer
• Leukemi
• Muskel- og skjelettlidelser hos barn
Besøksrunde hos medlemsselskapene
Sekretariatet fortsetter å besøke medlemsselskapene for å bli bedre kjent med selskapene
og for å informere om Finans Norge og NHV.
Kompetanse i NHV
Initiere prosesser som skal sikre at NHV har tilgang på den faglige kompetansen som til
enhver tid er nødvendig.
Næringspolitikk
Følge opp det næringspolitiske arbeidet. Bioteknologirådet evaluerer på oppdrag fra Helseog omsorgsdepartementet (HOD) bioteknologiloven med frist august 2015. Arbeid knyttet til
bioteknologilovens revisjon prioriteres derfor spesielt.
Nordisk samarbeid
Videreføre kontakt med de nordiske nemndene. Neste samarbeidsmøte avholdes i København
mai 2015.

