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7.2 Vårdverksamhet - tillägg
7.2.1 Ansvarsförsäkring
Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tillämpning av övriga
villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring följande:
7.2.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren och
dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten (de försäkrade).
Försäkringen gäller även för skada som orsakas då läkare - utom tjänsten - ingripit vid sjukdom eller
olycksfall.
7.2.1.2 När och var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som orsakats i Sverige av handling under den tid försäkringen
varit i kraft.
Försäkringen gäller även för skada som orsakats utanför Sverige då läkare- utom tjänsten - ingripit
vid akut sjukdom eller olycksfall.
Med handling förstås även underlåtenhet att handla, varvid den tidpunkt då skada senast av den
försäkrade kunnat förebyggas anses som tidpunkt för underlåtenhet.
7.2.1.5 Försäkringsbelopp
Försäkringsgivarens åtagande att betala skadestånd, utrednings-, förhandlings-,
rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader är begränsat enligt nedan.
7.2.1.5.5 Ren förmögenhetsskada
För samtliga skador som orsakas under ett försäkringsår lämnas ersättning
med högst 150 000 kr.
7.2.1.7 Försäkringens omfattning
Vad försäkringen gäller för.
7.2.1.7.1 Ansvarsförsäkring
7.2.1.7.1.1 Försäkringsgivarens åtagande
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
I USA och Canada omfattar försäkringen endast skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt.
Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen
och som överstiger tillämplig självrisk åtar sig Försäkringsgivaren att
- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver skadestånd
- föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångseller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås
av motpart eller annan

7.2.1.7.2 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada
7.2.1.7.2.1 Försäkringsgivarens åtagande
Försäkringen omfattar den försäkrades skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som
tillfogas patient
- genom fel i intyg eller utlåtande avseende tekniska hjälpmedel eller patients hälsotillstånd
- orsakad av felaktig tillämpning av gällande bestämmelser för subventionerad medicin, dock
inte narkotika.
Anmärkning
Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon
lider person- eller sakskada.
I USA och Canada omfattar försäkringen endast skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt.
Ifråga om skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger det belopp
motsvarande den enligt 7.2.1.7.2.6 nedan tillämpliga självrisken åtar sig Försäkringsgivaren
gentemot den försäkrade att
- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver skadestånd
- föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångseller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås
av motpart eller annan
- betala det skadestånd som överstiger avtalad självrisk och som den försäkrade är skyldig att
utge.
7.2.1.7.2.6 Självrisk
Den försäkrade har att såsom självrisk vid varje skada svara för 0,02 basSjälvrisk belopp.
7.2.1.7.2.7 Undantag
Vad försäkringen inte gäller för.
Uppsåt
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade orsakat med uppsåt eller i övrigt genom
medvetet lagstridigt handlande eller underlåtet handlande.
Särskilt åtagande
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet på grund av garanterat eller på annat sätt särskilt
utfäst resultat eller ansvar i den mån inte skadeståndsskyldighet hade förelegat utan garantin eller
utfästelsen.
Böter och viten
Försäkringen gäller inte för böter eller viten.

Övriga skadehändelser
Försäkringen omfattar skadehändelserna som inträffar i Sverige enligt
7.2.2 - 7.2.7 nedan.
7.2.2 Överfallsskydd
7.2.2.1 Försäkrade personer
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade) för skada som
tillfogats de försäkrade och som har samband med de försäkrades tjänsteutövning.
7.2.2.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige under den tid som försäkringen är i kraft.
7.2.2.5 Högsta ersättning
Försäkringen ersätter skäligt skadestånd och bestäms efter svensk rätt enligt reglerna i 5 kap
skadeståndslagen, dock med högst 10 basbelopp.
Utdömer domstol på grund av medgivande eller annan anledning högre belopp än vad som är praxis
enligt skadeståndslagen, lämnas dock ersättning med högst det belopp som skulle utdömts enligt
reglerna i skadeståndslagen.
7.2.2.6 Självrisk
Självrisken är vid varje skada 0,02 basbelopp.
7.2.2.7 Försäkringens omfattning
Vad försäkringen gäller för.
7.2.2.7.1 Försäkringsgivarens åtagande
Försäkringsgivaren betalar skadestånd för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt
våld och som har samband med den försäkrades tjänsteutövning. Den försäkrade skall visa att
han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige är okänd eller saknar betalningsförmåga.
Föranleder skadan åtal, skall den försäkrade på Försäkringsgivarens begäran och bekostnad
föra skadeståndstalan.
7.2.2.7.2 Undantag
Försäkringen omfattar inte
- skada som den försäkrade tillfogats, då han varit påverkad av berusnings-, sömn- eller
narkotiska medel, såvida han inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och
skadan
- skada som uppstått då den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas
- skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig
gärning som enligt svensk lag är straffbelagd
- ersättning som lämnas genom arbetsskadeförsäkring, socialförsäkring, annan gällande
försäkring eller ersättningsform. Dock gäller försäkringen om regress utövas.
7.2.3 Krisförsäkring vid överfall
Anm. Med behandlingskostnad förstås här kostnad (arvode) för samtalsterapi (psykologkonsultation)
och i samband härmed försäkrads skäliga resekostnader i Sverige.
7.2.3.1 Försäkrade personer
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda (de försäkrade).

7.2.3.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för behandlingskostnad till följd av skada enligt 7.2.3.7 nedan som inträffar under
den tid försäkringen är i kraft och i samband med tjänsteutövning.
7.2.3.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada enligt 7.2.3.7 nedan som inträffat inom Sverige.
7.2.3.5 Högsta ersättning
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är per försäkrad och skadetillfälle begränsad till kostnaden
för tio behandlingar (behandlingstillfällen) i Sverige samt nödvändiga och skäliga resekostnader i
samband härmed, beräknade enligt bestämmelserna i Lag om allmän försäkring (1962:381).
7.2.3.6 Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
7.2.3.7 Försäkringens omfattning
Tiden under vilken behandlingshjälp ges är begränsad till tolv månader efter inträffad skada.
Behandlingshjälpen skall ske i samråd med Försäkringsgivaren.
Vad försäkringen gäller för.
Försäkringen gäller för behandlingskostnad till följd av överfall utan samband med rån.
Anmärkning
Med överfall avses här personskada som tillfogats försäkrad genom misshandel eller annat
uppsåtligt våld.
7.2.3.7.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada som
- är en följd av skada som inte har samband med den försäkrades yrkesutövning
- är en följd av skada som de försäkrade tillfogar varandra
- är en följd av att försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotiska preparat eller andra
berusningsmedel eller missbrukade läkemedel eller dopingpreparat, om inte den försäkrade gör
sannolikt att det inte finns något samband mellan påverkan eller missbruket och
behandlingsbehovet
- uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som
enligt svensk lag är straffbelagd
- kan ersättas på annat håll enligt lag, författning, konvention eller annan försäkring.
7.2.4 Skada på den försäkrades personliga lösegendom
7.2.4.1 Försäkrade personer
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade).
7.2.4.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige under den tid som försäkringen är i kraft.
7.2.4.5 Högsta ersättning
Ersättningen är begränsad till 0,2 basbelopp per skada.
7.2.4.6 Självrisk
Självrisken är vid varje skada 0,02 basbelopp.

7.2.4.7 Försäkringens omfattning
Vad försäkringen gäller för.
Försäkringen gäller för skada på den försäkrades personliga lösegendom när denne måste ingripa vid
olycksfall, akut sjukdom eller vid överfall, enligt 7.2.2 ovan
Ersättning lämnas för kläder eller annan personlig lösegendom - dock inte motordrivet fordon,
luftfartyg eller båtar - som skadas i samband med att den försäkrade ingriper vid olycksfall eller akut
sjukdom. Med skada avses även förlust.
7.2.5 Stöld av läkarväska
7.2.5.1 Försäkrade personer
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade).
7.2.5.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige under den tid som försäkringen är i kraft.
7.2.5.5 Högsta ersättning
Ersättningen är begränsad till 0,3 basbelopp per skada.
7.2.5.6 Självrisk
Självrisken är vid varje skada 0,02 basbelopp.
7.2.5.7 Försäkringens omfattning
Vad försäkringen gäller för.
Försäkringen gäller för stöld av den försäkrades läkarväska med innehåll ur låst parkerad bil, båt
eller i samband med trafikolycka. Som innehåll i läkarväska räknas enbart den utrustning som
erfordras för tjänsteutövningen.
7.2.5.7.6 Undantag
Vad försäkringen inte gäller för.
- dator
- mobiltelefon
7.2.6 Försäkring för smitta som drabbar den försäkrades familj
7.2.6.1 Försäkrade personer
Försäkringen gäller för den försäkrades familj. Med den försäkrade avses försäkringstagaren och
dennes arbetstagare och med familj avses den försäkrades maka/make eller sambo samt deras
gemensamma barn eller någon av deras barn.
7.2.6.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som orsakats under den tid försäkringen är i kraft.
7.2.6.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada enligt 7.2.6.7 nedan som inträffar inom Sverige.
7.2.6.5 Högsta ersättning
Ersättning beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler och är begränsad till högst 1 Mkr per
skadetillfälle.
För samtliga skador som orsakas under ett och samma försäkringsår lämnas ersättning
med högst 2 Mkr.

7.2.6.6 Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
7.2.6.7 Försäkringens omfattning
Vad försäkringen gäller för.
Försäkringen gäller för smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen som drabbat den försäkrades
familj och som orsakats genom att den försäkrade till följd av sin tjänsteutövning överfört smitta från
behandlad patient.
7.2.7 Patientolycksfallsförsäkring
7.2.7.1 Försäkrade personer
Försäkringen gäller för patient till den försäkrade verksamheten.
7.2.7.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.
7.2.7.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom försäkringstagarens lokaler där den försäkrade
verksamheten bedrivs.
7.2.7.5 Försäkringsbelopp
Ersättningen är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 1 basbelopp.
7.2.7.6 Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
7.2.7.7 Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller för personskada som drabbar patient vid *)olycksfall eller *)överfall inom
försäkringstagarens lokaler där den försäkrade verksamheten bedrivs även om försäkrad inte är
skadeståndsskyldig.
Ersättningen för personskadan beräknas som om försäkrad varit skadeståndsskyldig och enligt
skadeståndsrättsliga regler.
7.2.7.7.6 Undantag
Försäkringen gäller inte
- i den mån personskadan omfattas av ansvarsförsäkring (se Kap 3 Ansvarsförsäkring).
- för personskada som drabbat patient
• som varit påverkad av berusnings-, sömn- eller narkotiska medel, såvida inte det visats
att samband saknas mellan denna påverkan och personskadan som uppstått då
patienten utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas
• för personskada som uppstått i samband med att den drabbade utfört eller medverkat till
uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd
- i den mån skadan ersätts genom TFA-försäkring (kollektiv avtalsgrundad trygghetsförsäkring
vid arbetsskada).
Definitioner:
*)Olycksfall Med olycksfall avses här kroppsskada som patient ofrivilligt drabbats av
genom plötslig yttre händelse som inte är att hänföra till misshandel eller annat uppsåtligt våld
från annan.
*)Överfall Med överfall förstås här personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt
våld från person som patient ofrivilligt kommit i kontakt med.

