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Behandlingsskadeförsäkring PS226

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i
tjänsten.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som orsakats patient och som har uppkommit i Sverige i samband med
försäkrad verksamhet.

4. Vad försäkringen gäller för
Ersättning för behandlingsskada lämnas för kroppsskada på patient om det är övervägande sannolikt att
skadan är orsakad av nedan angivna skadehändelser och behandlingsformen är normal för verksamhet
inom försäkringstagarens område och inte är undantagen i försäkringsbrevet/beviset.
Ersättning lämnas för behandlingsskada, med vilket menas skada orsakad av
- undersökning, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas
antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av annat möjligt
förfarande, som enligt bedömning i efterhand skulle ha tillgodosett behandlingsbehovet på ett
mindre riskfyllt sätt
- fel hos produkt eller utrustning som används eller hanteras felaktigt vid undersökning, behandling
eller liknande åtgärd
- felaktig diagnos
- olycksfall i samband med undersökning, behandling eller liknande åtgärd.

5. Vad försäkringen inte gäller för
Ersättning för behandlingsskada lämnas inte om
- skadan är en följd av nödvändigt förfarande för undersökning eller behandling av sjukdom eller
skada som utan behandling kan vara direkt livshotande eller kan leda till svår invaliditet
- skadan är orsakad av läkemedel, naturläkemedel eller annat medel eller dryck för invärtes bruk
- skadan omfattas av särskild lagstiftning (exempelvis Patientskadelagen, Produktansvarslagen), även
om försäkringstagaren har underlåtit att teckna sådan försäkring
- skadan ersätts eller försäkringstagaren gör anspråk på ersättning från annan försäkring (exempelvis
ansvarsförsäkring)
- skadan orsakats av annan verksamhet än vad som anges i försäkringsbrevet/bevis.

6. Försäkringsbelopp - Högsta ersättning
Försäkringsgivarens åtagande enligt denna försäkring är begränsad till SEK 2 000 000 per skada och
högst SEK 4 000 000 per försäkringsår och försäkringshavare.
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7. Självrisk
Självrisken utgör 0,1 prisbasbelopp vid varje skadetillfälle.

8. Ersättningsregler
8.1 Bestämning av behandlingsskadeersättning
Ersättning vid behandlingsskada bestäms enligt 5 kap 1–5 §§ och 6 kap 1 § Skadeståndslagen (1972:207)
i den mån inte annat följer av detta villkor. Rätt till behandlingsskadeersättning föreligger först om den
sammanlagda ersättningen efter samordning enligt 5 kap 3 § Skadeståndslagen uppgår till SEK 1 200
eller mer. Kostnad för sådan läkar- och sjukhusvård som den skadelidande sökt utanför Sverige ersätts
endast i de fall försäkringsgivaren åtagit sig att svara för kostnaderna före vårdtillfället

8.1.1 Samordning
Behandlingsskadeersättning lämnas inte till den del skadelidande har rätt till ersättning för kostnader och
inkomstförlust från eller genom försäkring tecknad av arbetsgivare eller annan enligt avtal med arbetsgivaren
eller de anställda.
Ersättning lämnas inte heller till den del den skadelidande har rätt till ersättning från allmän eller särskild
försäkring som administreras av offentlig myndighet eller försäkringsgivare på uppdrag av stat, regionala
eller lokala myndigheter eller enligt lag.
Behandlingsskadeersättning lämnas inte heller till den del den skadelidande har rätt till ersättning som
oberoende av aktsamhetskrav lämnar ersättning för ekonomisk och ideell skada. Detta gäller dock ej
sådan ersättning för vilken försäkringsgivaren har rätt till återkrav.
Samordning sker ej i frågan om sådan ersättning som lämnas från försäkring som tecknas av, och i sin
helhet betalas av, den skadelidande. Samordning sker dock alltid vad gäller ersättning som lämnas enligt
skadeståndsrättsliga regler och avser inkomstförlust eller kostnader.

Definitioner
PATIENT
Med patient avses i detta villkor person som besöker försäkringstagaren (den försäkrade) i avsikt att få
avtalad behandling.
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