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Förköpsinformation    
  Patientförsäkring

Denna försäkring uppfyller kraven på patientförsäkring enligt Patientskadelagen. 

Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 

Försäkringen avser den hälso- och sjukvård som försäkringstagaren bedriver i Sverige och gäller för för-
säkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada enligt Patientskadelagen. 

När och var försäkringen gäller  

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft och som uppkommer i 
samband med hälso- och sjukvård i Sverige. 

Omfattning   

Försäkringen omfattar skyldighet att utge patientskadeersättning för person skada samt förmögenhets-
skada enligt Patientskadelagen, vilken bestäms enligt gällande skadeståndsrättsliga regler och praxis. 

Framställs mot den försäkrade krav på ersättning som omfattas av Patientskadelagen samt av denna 
försäkring och som överstiger självrisken - 5 % av prisbasbeloppet – åtar sig Försäkringsgivaren att: 
• utreda om ersättningsskyldighet föreligger. 
• förhandla med den som kräver ersättning. 
• föra den försäkrades talan vid rättegång och 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. 

Försäkringen gäller bl.a. för skada som med övervägande sannolikhet orsakas av felaktig: 
• behandling 
• material 
• diagnos 

En förutsättning för att få ersättning vid skada som beror på felaktig behandling är att behandlingen  
kunnat utföras på annat sätt. 

Undantag 

• Ersättning lämnas inte för skada som ersätts enligt Allmänna villkoren för Ansvarsförsäkring. 
•  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. 
• Försäkringen gäller inte för skada, som orsakats på grund av egenskaper hos   
 läkemedel (läkemedelsbiverkningar). 

Högsta ersättning 

Försäkringsgivarens åtagande att betala patientskadeersättning, utrednings-, förhandlings- och rädd-
ningskostnader är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 prisbasbelopp, dock högst 200 
prisbasbelopp för varje skadad patient.


