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Patientförsäkring T129:3
Gäller från och med 2015-01-01.
Med tillämpning av Grundvillkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i
övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.
Om för försäkringen gällande avtal eller villkor i något avseende tolkas på sätt som inskränker patientskadelagens tilllämpning ska ändå vad som sägs i lagen gälla.
Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner i Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner, AA.
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Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada enligt
patientskadelagen.
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När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller endast för skador som uppkommer i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.
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Försäkrad verksamhet
Försäkringen avser den hälso- och sjukvård som försäkringstagaren bedriver i Sverige.
Försäkringen gäller även för sådan hälso- och sjukvård som privat vårdgivare bedriver i Sverige enligt
avtal med försäkringstagaren.
4.1 UNDANTAG
För verksamhet som annan självständig juridisk person bedriver än som avses i 4 gäller försäkringen
endast om detta särskilt angetts i försäkringsbrevet/beviset.
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Vad försäkringen gäller för
6.1 OMFATTNING
Försäkringen omfattar skyldighet att utge patientskadeersättning enligt patientskadelagen vilken bestäms enligt 5 kap. 1–5 §§ och 6 kap. 1 och 3 §§, skadeståndslagen (1972:207) och praxis. Vid bestämmande av patientskadeersättning ska en självrisk – som betalas av den skadelidande – avräknas. Självrisken
som gäller enligt patientskadelagen är 5 % av Prisbasbeloppet.
6.1.1 PERSONSKADA
Försäkringen omfattar skyldighet att utge patientskadeersättning för personskada samt förmögenhetsskada som är en följd av enligt detta villkor ersättningsbar personskada i enlighet med 6.3.1–6.3.6.
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6.2 ÅTAGANDE
Framställs mot den försäkrade krav på ersättning som omfattas av patientskadelagen samt av denna
försäkring och som överstiger 5% av Prisbasbeloppet åtar sig försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att
• utreda om ersättningsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver ersättning
• föra försäkrads talan vid rättegång och därvid betala rättegångskostnader som uppkommer för den
försäkrade eller som denne åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan
• betala den ersättning den försäkrade är skyldig att utge.
6.3.1 BEHANDLINGSSKADA
Försäkringen gäller för skada som med övervägande sannolikhet orsakas av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Detta förutsätter att skadan hade kunnat undvikas antingen genom ett annat
utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande (d v s behandlingsteknik eller behandlingsmetod) som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett från medicinsk synpunkt
mindre riskfyllt sätt.
6.3.2 MATERIALSKADOR
Försäkringen gäller för skador som med övervägande sannolikhet orsakas av fel hos eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning som används vid undersökning, vård, behandling
eller liknande åtgärd.
6.3.3 DIAGNOSSKADA
Försäkringen gäller för skada som med övervägande sannolikhet orsakas genom att faktiskt iakttagbara
sjukdomstecken i samband med diagnostik förbises eller tolkas felaktigt.
6.3.4 INFEKTIONSSKADOR
Försäkringen gäller för skada som med övervägande sannolikhet orsakas av att smittämne överförs till
patienten i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Försäkringen gäller dock
inte om infektionen skäligen måste tålas. I skälighetsbedömningen ska beaktas arten och svårighetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten
att förutse infektionen.
6.3.5 OLYCKSFALLSSKADA
Försäkringen gäller för skada som med övervägande sannolikhet orsakas genom olycksfall i samband
med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med
brand eller annan skada på vårdlokaler eller annan utrustning än sådan som avses i 6.3.2 ovan.
6.3.6 MEDICINERINGSSKADA
Försäkringen gäller för skada som med övervägande sannolikhet orsakas av att hälso- och sjukvårdspersonal inte förordnat eller lämnat ut ett läkemedel enligt gällande föreskrifter och anvisningar.
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Vad försäkringen inte gäller för
7.1 ANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller inte för skada som ersätts enligt grundvillkor för Ansvarsförsäkring.
7.2 NÖDVÄNDIGT RISKTAGANDE
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller
behandling av sådan sjukdom eller skada som obehandlad är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet.
7.3 LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR
Försäkringen gäller inte för skada, som orsakats på grund av egenskaper hos läkemedel (läkemedelsbiverkningar)
• som omfattas av åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada (läkemedelsförsäkringen) och
• som med beaktande av de anvisningar som gällt för läkemedlets användning inte kunnat undvikas.
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Försäkringsbelopp - Högsta ersättning

2

Försäkringsgivarens åtagande att betala patientskadeersättning, utrednings-, förhandlings- och räddningskostnader är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 Prisbasbelopp, dock högst 200
Prisbasbelopp för varje skadad patient, om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset. I försäkringsbeloppet ingår inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader. Uppkommer fler skador av samma orsak
hänförs vid beräknande av högsta ersättningsbelopp samtliga dessa skador till det försäkringsår då den
första skadan inträffar.
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Självrisk
Vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för patientskadeersättning, utredning, förhandling, rättegång och räddningsåtgärd en självrisk som anges i försäkringsbrevet/beviset.
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Anmälan av skada med mera
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas så snart som möjligt till försäkringsgivaren.
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Patientskadenämnden
Principiella eller tvistiga ersättningsfall ska om patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäk
ringsgivare eller domstol så begär underställas en särskilt tillsatt nämnd – Patientskadenämnden – för
yttrande.

Allmänna avtalsbestämmelser
Med tillämpning av bestämmelser och definitioner i övrigt, gäller följande ändringar av Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner, AA.
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Upplysningsplikt och riskökning
Då rätten till patientskadeersättning enligt patientskadelagen får inskränkas endast på grund av omständighet som inträffat efter skadehändelsen tillämpas inte begränsningarna i Allmänna avtalsbestämmelser
(AA) för denna försäkring.
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Preskription
Den som vill ha patientskadeersättning måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan
dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.
Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid
som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att han eller hon
fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till anspråket.
En talan får väckas efter den tid som anges i första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid
bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.
Om talan inte väcks enligt ovan, går rätten till ersättning förlorad.
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Regressrätt
Den som har betalat skadestånd med anledning av patientskada inträder i den skadelidandes rätt till patientskadeersättning. Detta ska dock inte gälla när skadan vållats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.
I den mån försäkringsgivaren har betalat patientskadeersättning övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan
• om denne vållat skadan med uppsåt eller grov vårdslöshet
• enligt produktansvarslagen
• eller är skyldig att lämna trafikskadeersättning på grund av olycksfallsskada i samband med
sjuktransport.
Enligt patientskadelagen har försäkringsgivaren rätt att kräva tillbaka utgiven patientskadeersättning hos
den försäkringsgivare som skulle ha tecknat försäkring.
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