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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

6.10 Patientförsäkring
6.10.1 Patientförsäkring
6.10.1.1 De ersättningsberättigade och försäkrad verksamhet
Försäkringstagaren anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen avser den av försäkringstagaren bedrivna verksamheten om anges i försäkringsbrevet och
gäller för de ersättningsberättigade enligt patientskadelagen (SFS 1996:799).
6.10.1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas patient under den tid
försäkringen är i kraft.
Försäkringen gäller även för efterlevande till patient.
Anmärkning
Med patient jämställs den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som
donerar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.
6.10.1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller endast för skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i
Sverige enligt 5§ patientskadelagen.
6.10.1.5 Försäkringsbelopp
Försäkringsgivarens åtagande enligt 6.10.1.7 att betala patientskadeersättning är för varje
skadehändelse begränsat till högst 1 000 gånger det basbelopp som gäller när ersättningen bestäms.
För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst
200 gånger detta basbelopp.
Om det belopp som anges i första stycket första meningen inte räcker till gottgörelse åt dem som är
berättigade till ersättning, nedsätts deras ersättningar med samma kvotdel för var och en.
De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader.
6.10.1.6 Självrisk
När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp som är 5% av det basbelopp som gäller när
ersättningen bestäms.
Det avräknade beloppet avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.
6.10.1.7 Försäkringens omfattning
6.10.1.7.1 Försäkringsgivarens åtagande
Försäkringen omfattar patientskadeersättning enligt 6§ patientskadelagen.
Framställs mot försäkringstagaren krav på patientskadeersättning som överstiger den enligt 6.10.1.6
tillämpliga självrisken åtar sig Försäkringsgivaren att
- utreda om ersättningsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver patientskadeersättning
- betala patientskadeersättning enligt 8§ patientskadelagen som överstiger självrisk enligt
6.10.1.6.
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6.10.1.7.2 Undantag
Patientskadeersättning lämnas inte om
- skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en
sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet
- skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6§ första stycket punkt 6
patientskadelagen.
6.10.1.12 Skaderegleringsbestämmelser
6.10.1.12.1 Anmälan om skada
Om mot försäkringstagaren framställs krav på patientskadeersättning eller om det på annat sätt
framkommit att sådant krav kommer att riktas mot försäkringstagaren skall detta snarast anmälas till
Försäkringsgivaren.
Beträffande preskription - se Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser).
6.10.1.12.2 Skyldighet att lämna upplysningar
Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål lämna Försäkringsgivaren handlingar och andra
upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredning. Om försäkringstagaren i bedrägligt syfte
uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, är Försäkringsgivaren
berättigat att från försäkringstagaren återkräva utbetald ersättning.
6.10.1.12.3 Skyldighet att utreda, vittna m m
Försäkringstagaren är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och
undersökningar som är av betydelse för bedömande av skadehändelsen och försäkringstagarens
ersättningsskyldighet och som kan genomföras inom verksamheten. Försäkringstagaren är även
skyldig att i händelse av rättegång utan ersättning tillse att i erforderlig utsträckning
vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras.
6.10.1.12.6 Medgivande av ersättning
Om försäkringstagaren utan Försäkringsgivarens tillåtelse medger ersättningskyldighet, godkänner
ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är Försäkringsgivaren fritt från ansvarighet om inte kravet var
uppenbart lagligen grundat.
6.10.1.12.9 Patientskadenämnd
Principiella eller tvistiga ersättningsfall skall om patient, annan skadelidande, försäkringstagaren,
försäkringsgivaren eller domstol så begär underställas en särskilt tillsatt nämnd - Patientskadenämnden
- för prövning.
Beträffande preskription - se Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser).
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