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Summary  
Since 1975, the possibility for remedy when Swedish healthcare is 
performed incorrectly and causes personal injury is extended by the 
voluntary patient injury insurance. Since 1997, the patient injury insurance 
is statutory in the Patient Injury Act and thereby mandatory for all health 
care institutions. The conditions for compensation through the patient injury 
insurance are the same regardless of what kind of health care is performed. 
This thesis is focused on dental care and the type of injuries that are most 
frequent in this area: fracture of instrument, perforation, loss of feeling and 
deterioration of illness inflicted by incorrect diagnosis. 
 
The Patient Injury Act defines what a patient injury is and the conditions for 
compensation through the patient injury insurance. A basic condition is that 
the health or dental care performed has caused a personal injury. The patient 
injury insurance includes neither general dissatisfaction, economical dispute 
nor the feeling of being ill treated or opinions on lack of resources in health 
and dental care. Injury caused by progression of the disease for which 
treatment was given is not caused by the treatment itself and therefore not 
included by the Patient Injury Act. The fact that the treatment does not get 
the desired result or that there is a complication during treatment is not 
solely cause for compensation.   
 
There are six types of patient injuries according to the Patient Injury Act. 
The conditions for each type must be at hand for compensation to be 
payable. The six types are injury caused by treatment, material, incorrect 
diagnosis, transferred infection, medicine or accident in connection with 
health or dental care. For most reported injuries the relevant type is injury 
caused by treatment, 6 § 1 item. The conditions are that the injury is in fact 
a personal injury, that the injury is caused by performed health or dental 
care in Sweden and that the injury could have been avoided. Compensation 
is paid according to The Tort Liability Act 5 chap. 1-5 §§, which includes 
compensation for expenses, loss of income, pain and suffering and loss of 
tooth.    
 
The Patient Injury Act renders compensation possible, but has no part in 
control of health and dental care and does not authorize any sanctions. It is 
part of the structure that protects safety for patients in Swedish health and 
dental care. The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) 
exercise supervision to ensure that standards in health and dental care are 
observed. If The National Board of Health and Welfare finds reason to 
believe that there is cause for disciplinary measures, it lodges a complaint to 
the Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment (HSAN), 
which can impose sanctions. The county council’s patient complaints board 
has the possibility to give recommendations and handle miscommunications 
between the patient and the health care provider. Other possibilities for 
patients who suffer from side effects from a pharmaceutical that was 

http://www.hsan.se/eng/fel.asp�
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correctly prescribed is to report to the Swedish Pharmaceutical Insurance 
Association.  
 
A government proposal on adjustments of the Patient Injury Act was written 
2004, but the government has not yet presented a government bill on the 
matter. The proposal gives rise to questions of what the purpose of the 
Patient Injury Act is. Is it an insurance covering complications or is it a 
protection when patients receive incorrect treatment? 
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Sammanfattning 
Sedan 1975 har det funnits en utökad möjlighet för patienter att få ersättning 
vid felbehandling inom vården genom den frivilliga patientförsäkringen, 
utöver de möjligheter som skadeståndsrätten erbjuder. År 1997 var patient-
försäkringen inte frivillig längre, då det lagstadgades att varje vårdgivare är 
skyldig att ha en patientförsäkring och förutsättningarna för ersättning 
fastställdes. Förutsättningarna för ersättning är desamma, oavsett vilken typ 
av vård som utförs. Den här uppsatsen är inriktad på tandvård och de 
skadetyper som är mest frekventa inom denna del av vården. Vid 
handläggning av anmälda patientskador till följd av tandvård återkommer 
vissa skadetyper: instrumentfraktur, perforation, känselbortfall och 
merskada till följd av felaktig diagnostik.  
 
Patientskadelagen (PSkL) anger förutsättningarna för vad som är en 
patientskada. En grundläggande förutsättning för en ersättningsbar patient-
skada är att utförd behandling har orsakat en personskada. Skador som beror 
på att grundsjukdomen progredierar är inte tillförda genom vården och 
därför inte en patientskada i lagens mening. Enbart det skälet att patienten 
upplever att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det 
uppstår en komplikation innebär inte att rätt till ersättning föreligger. 
Allmänt missnöje med en vårdgivare, ekonomisk tvist och synpunkter på 
dåligt bemötande omfattas inte av patientskadelagen. Inte heller synpunkter 
på resursbrist inom sjuk- och tandvård hanteras av patientförsäkringen.  
 
Det finns sex ersättningsgrunder för patientskada. Förutsättningarna för 
respektive ersättningskategori måste vara uppfyllda för att patientskada ska 
föreligga. De sex ersättningsgrunderna är behandlingsskada, materialskada, 
diagnosskada, infektionsskada, olycksfallsskada i samband med behandling 
och medicineringsskada. För de flesta anmälda patientskador är kriterierna 
för behandlingsskada i 6 § 1 st. 1 p. PSkL relevanta. Ersättningsbar patient-
skada enligt denna grund förutsätter att den skadade är patient inom hälso- 
och sjukvård i Sverige, att det föreligger en personskada, att det finns ett 
orsakssamband mellan vården och skadan och att skadan med facit i hand 
bedöms kunna ha undvikits genom att utföra vald behandlingsmetod på 
annat sätt eller genom att välja en annan tillgänglig behandlingsmetod som 
hade tillgodosett behandlingsbehovet på ett generellt sett mindre riskfyllt 
sätt. Ersättning för patientskada utgår enligt skadeståndslagen (SkL) 5 kap. 
1-5 §§. Ersättning utgår bl.a. för kostnader, inkomstförlust, sveda och värk 
och förlust av tand. 
 
PSkL ger möjlighet till ersättning för en behandlingsskada, men den har 
ingen kontrollfunktion och ger ingen behörighet att utfärda sanktion till 
vårdgivaren. Patientförsäkringen ingår i den struktur som finns för att 
tillvarata patientsäkerheten, vid sidan om Socialstyrelsen, som utövar tillsyn 
över svensk hälso- och sjukvård. Om Socialstyrelsen anser att det finns 
grund för disciplinpåföljd ska anmälan till Hälso- och sjukvårdens 
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ansvarsnämnd (HSAN) göras. HSAN kan ålägga vårdgivare som åsidosatt 
sina skyldigheter i yrkesutövningen disciplinär påföljd i form av erinran, 
varning eller återkallande av vårdgivarens legitimation. Till hjälp för att 
medla mellan patient och vårdgivare finns patientnämnder och förtroende-
nämnder. Dessa nämnder har inga disciplinära befogenheter utan är endast 
rådgivande. För skada till följd av läkemedel finns möjlighet till prövning 
enligt läkemedelsförsäkringen.  
 
Betänkande med förslag till förändring av PSkL har funnits sedan 2004, 
men regeringen har ännu inte utarbetat någon proposition med anledning av 
betänkandet. Förslaget ger anledning att fundera över syftet med PSkL. Är 
patientförsäkringen tänkt som en komplikationsförsäkring, eller är den tänkt 
som ett skydd vid felaktig behandling? 
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Förord 
Jag har under ett flertal år arbetat som handläggare av ärenden som gäller 
anmälan om patientskada. Det är med den bakgrunden jag tar mig an 
uppgiften att beskriva förutsättningarna för en ersättningsbar patientskada.  
 
Patientskadelagen anger ramarna för vad en ersättningsbar patientskada är. 
Förutsättningarna i det enskilda ärendet avgör. Ibland handlar det om svåra 
avvägningar som definierar tolkningen av patientskadelagen. Bedömnings-
grunden är en växelverkan mellan medicin och juridik och den avgörande 
bedömningen kan vara av antingen medicinsk eller juridisk karaktär, eller 
både och. Som inom alla rättsområden är det i praxis som många 
gränsdragningar görs. För att säkerställa att bedömningen blir riktig och 
enhetlig finns det möjlighet att få ett ärende omprövat, både internt inom 
försäkringsbolaget och genom prövning i den oberoende Patientskade-
nämnden. Patienten ska kunna känna sig trygg med att bedömningen är 
lagenlig.  
 
Min erfarenhet är att det underlättar med tydliga exempel och en så 
pedagogisk genomgång som möjligt för att klarlägga var gränsen går för vad 
som är en ersättningsbar patientskada och vad som inte är det. Det kan vara 
svårt att förstå att när det är oklart vad som är orsak till vissa besvär, så 
saknas ett juridiskt orsakssamband mellan en utförd behandling och 
besvären. Ännu svårare är det att förstå att det inte räcker att man skadats 
vid behandlingen. Skadan ska dessutom ha varit möjlig att undvika. Hur 
allvarlig skadan än är kan den inte ersättas enligt patientskadelagen om den 
inte hade kunnat undvikas. Patientförsäkringen är inte en komplikations-
försäkring där skada automatiskt medför ersättning. All vård innebär risk för 
komplikationer. Prövningen enligt patientskadelagen är ett sätt att objektivt 
granska om skadan är en risk som realiserats som inte går att undvika, eller 
om det är en skada som inte hade behövt inträffa eftersom den hade varit 
möjlig att undvika, utan att gå in på om vårdgivaren varit vållande. 
 
Jag kommer i det följande att gå igenom hur lagstiftningen ser ut, varför den 
är utformad på det sättet och vilken ersättning som kan bli aktuell. Mitt 
arbete är inriktat på anmälan om patientskada av vårdgivare som är 
tandläkare med de frågeställningar som är vanliga för denna kategori av 
vårdgivare.  
 
Jag vill passa på att tacka nära och kära som uppmuntrat mig att slutföra 
arbetet. Vad gäller min kunskap inom området riktar jag en stor eloge till 
tandläkare Sven Arvidsson som varit min ovärderlige mentor inom 
odontologi under flera år och som även tagit sig tid att faktagranska 
uppsatsen ur ett odontologiskt perspektiv och komma med värdefulla tips. 
Jag vill också ge ett fång röda rosor till mina duktiga och engagerade 
kollegor på Trygg-Hansa för allt det fina arbete de lägger ner på att göra det 
bästa för den som anmält en skada. 
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Förkortningar 
AFA  Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag 
AFL  Lag (1962:381) om allmän försäkring 
FAL  Försäkringsavtalslag (2005:104) 
HSAN  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 
LYHS  Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-  

och sjukvårdens område 
LÖF  Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 
NTF   Nordisk Försäkringstidskrift 
PFF  Patientförsäkringsföreningen 
PRS  Patientskadenämndens referatsamling 
PSkL  Patientskadelagen (1996:799) 
PSR   Personskadereglering AB  
SkL  Skadeståndslagen (1972:207) 
SoS  Socialstyrelsen 
TFA  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att göra en praktiskt inriktad sammanställning av 
de frågeställningar som kan bli aktuella vid prövning av patientskada då den 
anmälda vårdgivaren är tandläkare. Uppsatsen är i första hand tänkt som en 
handbok för handläggare av patientskador. För att förstå Patientskadelagens 
(PSkL) uppbyggnad används många allmänmedicinska exempel vid 
genomgången av lagens kriterier eftersom den praxis som finns till största 
delen berör allmänmedicin och eftersom allmänmedicinska exempel ofta är 
mindre abstrakta och lättare att förstå än odontologiska. Det teoretiska 
resonemanget är dock tillämpbart på alla delar av svensk vård, inklusive 
tandvård. Efter redogörelse för de teoretiska förutsättningarna följer en 
fördjupning då PSkL tillämpas på exempel på vanliga skadetyper inom 
tandvården och de frågor som är återkommande vid handläggningen av 
dessa.  
 
Även beskrivningen av ersättning till följd av godkänd patientskada tar sikte 
på de ersättningstyper som oftast förekommer i samband med patientskador 
till följd av tandvård. I detta sammanhang är det även av vikt att känna till 
hur den statliga subventioneringen fungerar i samband med vård och 
tandvård, eftersom ersättningen samordnas med det statliga stödet. 
Regelverket är mer komplicerat för tandvård än för allmänmedicinsk vård. 
De begränsningar som finns av ersättningens storlek och möjlighet till 
återkrav från annan försäkring tas upp. 
 
Genom att åskådliggöra vilka forum som finns för den som är missnöjd med 
utförd vård sätts PSkL in i sitt sammanhang. Det är även väsentligt för en 
handläggare att känna till de olika forumen för att kunna förklara skillnaden 
mellan dem och i vissa fall hänvisa vidare till annat forum. Uppsatsen syftar 
till att kartlägga det en handläggare behöver veta för att reglera en anmälan 
om patientskada och vägleda patienten. 
 
Följande frågeställningar, med fokus på odontologi, ligger till grund för 
arbetet: 
 

• Vad krävs för att patientskada ska anses föreligga enligt PSkL? 
• Hur hanteras en anmälan om patientskada? 
• Vad avgör vad som är en patientskada vid bedömningen av 

återkommande skadetyper inom odontologin? 
• Vilken ersättning kan utgå (även i förhållande till samordnings-

förmåner)? 
• Vilka övriga möjligheter har patienten att klaga på en utförd 

behandling? 
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1.2 Avgränsningar  

Sammanställningen är inriktad på patientskada då anmäld vårdgivare är 
tandläkare. PSkL är en svensk lagstiftning som tar sikte på svensk vård och 
exemplen är följaktligen svenska. Utländska förhållanden berörs endast 
parantetiskt i den inledande historiken för PSkL. Lagstiftningen och 
metodiken för att avgöra om en anmäld skada är ersättningsbar är 
densamma vid patientskada för alla medicinska områden. Vid genomgången 
av lagens kriterier exemplifieras dessa i stor utsträckning med allmän-
medicinska exempel för att få en förståelse för lagens uppbyggnad. I den 
fördjupade delen av uppsatsen är dock exemplen inriktade på odontologin 
och de frågeställningar som är frekvent återkommande vid just 
odontologiska bedömningar lyfts fram. 
 
Den följande genomgången av den faktiska ersättningen vid godkänd 
patientskada avser endast att vara översiktlig och är inriktad på den 
ersättning som frekvent är aktuell vid patientskada till följd av tandvård. Det 
skulle föra för långt att inom ramen för den här uppsatsen göra ersättnings-
delen ännu mer ingående och heltäckande eftersom många delar inom 
ersättningsrätten är möjliga att fördjupa i en omfattning motsvarande själv-
ständiga uppsatsämne. 
 
PSkL omfattar inte ersättning vid brister i information i samband med 
behandling. Eftersom frågan är närliggande och har problematiserats då 
PSkL stiftades och även återkommer i den dagliga handläggningen tas 
området upp både i den teoretiska genomgången och i analysdelen. Det tål 
att påpekas att ämnet skulle kunna hanteras ännu mer utförligt. Den här 
uppsatsen fokuserar dock på gällande rätt.  

1.3 Metod och material 

En rättsdogmatisk metod tillämpas för att kartlägga, beskriva och analysera 
gällande rätt. Med rättsdogmatisk metod avses att utgå från sedvanliga 
juridiska källor: lagtext, förarbeten, praxis, allmänna skadeståndsrättsliga 
rättsgrundsatser, avtal och doktrin.  
 
Praxis genom domstolsavgöranden är nästan obefintlig inom området. 
Beslut om patientskada kan tillställas Patientskadenämnden (PSN) för 
yttrande. Det är främst genom PSN:s beslut praxis bildas. Eftersom PSN har 
specialkompetens inom området inhämtar som regel även domstolen 
yttrande från PSN, om det inte redan finns när patienten stämmer vård-
givaren vid domstol. PSN är i praktiken som regel sista instans i de flesta 
ärenden. Det är ovanligt med ärenden som går till stämning. Yttrande vid 
ärenden som avser anmälan om patientskada vid tandvård är inte så väl 
representerad i PSN:s referatsamling. I den mån åskådliggörande 
tandvårdsärende finns refereras dessa. För att konkretisera och exemplifiera 
principiella frågor och ge en ökad förståelse för lagens kriterier och 
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uppbyggnad används yttranden för ärenden inom allmänmedicin. I dessa 
ärenden är det den juridiska frågan som är av intresse och yttrandet är 
allmängiltigt för samtliga medicinska områden, d.v.s. resonemanget går att 
tillämpa på tandvård.      
 
Definitionen av vad en patientskada är framgår i lagstiftningen i PSkL. 
Förutsättningarna för ersättningsbar skada i 6 § har ingen direkt berörings-
punkt med annan lagstiftning. Skadetypen är specifik och gränsdragningar 
vid praxisbildning är en tolkning av det som står i lagtext och förarbeten. 
Allmänna rättsgrundsatser inom skadestånds- och försäkringsrätten blir 
sällan aktuella vid denna gräsdragning. I publicerade referat från PSN som 
avser tillämpning av 6 § PSkL hänvisas inte till allmänna rättsgrundsatser. 
Rättsgrundsatserna fyller däremot en funktion vid t.ex. avgörande av vilken 
ersättning som ska utgå och patientens skyldigheter att begränsa sin skada, 
samt bedömning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler som ligger 
utanför PSkL. Ersättning vid patientskada beräknas enligt skadeståndslagen 
(SkL), 5 kap. 1-5 §§ SkL, och är alltså inte specifik för just patientskador. 
 
Inom den struktur som finns för att tillvarata patientsäkerheten 
tillhandahåller flera av aktörerna lättillgänglig, aktuell och välstrukturerad 
information via Internet. Det är t.ex. ett smidigt sätt att tillägna sig 
information om Socialstyrelsen, Hälso- och ansvarsnämnden (HSAN) och 
Läkemedelsförsäkringen. Eftersom informationen kontinuerligt uppdateras 
är det en pålitlig källa. Som läsare går det snabbt att ta reda på om innehållet 
ersatts med annan skrift eller helt upphört att gälla. Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), som är den största aktören vad gäller 
patientförsäkringar har under sin mångåriga och omfattande verksamhet 
byggt upp en välstrukturerad och informativ hemsida där även texter skrivna 
av erfarna sekreterare i PSN återfinns. Där återfinns information för både 
vårdgivare och patienter.  

1.4 Disposition 

Först beskrivs bakgrunden till PSkL och hur en anmälan om patientskada 
hanteras. När de yttre ramarna för PSkL klargjorts följer en beskrivning av 
innehållet i lagen, de olika ersättningsgrunderna och kriterierna för dessa. 
Därefter följer en mer ingående redogörelse för de vanligaste skadetyperna 
inom tandvården och förutsättningarna för att de ska falla innanför lagens 
ramar som ersättningsbara patientskador.  
 
En godkänd patientskada ersätts enligt SkL:s femte kapitel och uppsatsen 
ger en översiktlig beskrivning av den ersättning som kan bli aktuell vid 
patientskada med en genomgång av den statliga subvention som kan utgå 
vid tandbehandling eftersom det är viktigt att känna till hur tandvårds-
ersättningen fungerar för en korrekt samordning. Uppsatsen redogör även 
för de besvärsvägar som finns att följa upp ett beslut i patientskada. 
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Genom att sätta PSkL i relation till andra parallella möjligheter att följa upp 
missnöje med vården åskådliggörs syftet med PSkL, som inte är tviste-
lösande utan objektivt utredande enligt specifika förutsättningar. I det 
praktiska arbetet med att utreda anmälan om patientskada kommer 
handläggaren i kontakt med alla de forum som hanterar patienters missnöje 
och det är viktigt att ha en övergripande kunskap om rollfördelningen, d.v.s. 
vem som gör vad. 
 
Avslutningsvis redogörs för det förslag till förändring av PSkL som finns i 
SOU 2004:12. 
 
Analysen problematiserar patientskadelagens utformning och det sätt 
patienten och vårdgivaren tycks uppfatta försäkringen. Möjliga 
konsekvenser av den pågående praxisbildningen och betänkandets förslag 
till lagändring lyfts fram. Frågan om informerat samtycke, som återkommer 
både i den dagliga handläggningen och i debatten om lagens utformning, 
lyfts fram. Reflektionerna i analysdelen grundar sig till stor del på sådant 
som kommer upp i den praktiska skaderegleringen men även på allmänna 
tankar om syfte och rimlighet, orsak och verkan samt de senaste rönen om 
munhälsans betydelse. I detta sammanhang belyses de skäl som kan finnas 
för och emot olika syn på patientförsäkringen.  
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2 Patientskada 

2.1 Inledning 

Här följer en redogörelse för historiken bakom PSkL, från frivillig 
försäkringslösning till lagstadgad skyldighet för vårdgivaren, vem 
försäkringen avser, såväl begreppet vårdgivare som patient, vilka aktörer 
som handlägger anmälan om patientskada samt vilket underlag som ligger 
till grund för utredning om patientskada. Den yttre ramen för patientskada 
beskrivs med klargörande av patientens medverkan, regler för preskription 
och lagstiftarens ställningstagande angående informerat samtycke.  

2.2 Historik 

Innan någon reglering av behandlingsskador hade utarbetats fanns bara 
möjlighet till ersättning genom det skadeståndsrättsliga systemet, se vidare 
avsnitt 8.5. Eftersom detta förutsätter fel eller försummelse från 
vårdgivarens sida är det svårt för patienten att erhålla ersättning. För att 
underlätta för patienterna skapades år 1975 en frivillig försäkringslösning 
genom avtal mellan offentliga vårdgivare och ett konsortium av försäkrings-
bolag (Konsortiet för Patientförsäkring).1 I och med den frivilliga patient-
försäkringen behövde patienten inte väcka talan i domstol och visa fel eller 
försummelse för att få ersättning.2 Det blev ett mellanting mellan ansvars-
försäkring och socialförsäkring.3 Innan försäkringslösningen tillkom 
tilldömdes ungefär ett tiotal patienter ersättning i domstol per år. Den totala 
siffran för ersättningsärenden inklusive ersättning från ansvarsförsäkring 
och vårdgivare ex gratia var ett hundratal per år.4 År 2000 beräknades cirka 
9 500 anmälningar om patientskada göras per år till LÖF, varav 45 % 
bedömdes vara ersättningsbara patientskador.5 År 2006 gjordes drygt 10 000 
anmälningar årligen till LÖF; andelen för hur många som var 
ersättningsbara patientskador var fortfarande 45 %. Per år utbetalades 400 
Mkr i ersättning.6 År 2009 anmäldes totalt 10 100 skador till LÖF. Cirka 44 
% beviljades ersättning. Den totala summan för all utbetald ersättning var 
405 Mkr. Av de anmälda skadorna avsåg 12 % behandling inom tandvård, 
vilket ger tandvården en delad andraplats med kirurgi efter ortopedi på 
förstaplats.7

                                                 
1 Parterna var landstingen och de kommuner som står utanför landstingen samt 
försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, Skandia och Trygg-Hansa, se även Prop. 
1995/96: 187 s. 96 

 Statistiken avser LÖF:s hantering av patientskador och omfattar 

2 Prop. 1995/96: 187 s. 13 
3 Sahlin s. 306 
4 NTF 3/2000 s. 1 
5 NTF 3/2000 s. 2 
6 Hellbacher m.fl. s. 15 
7 www.patientforsakring.se/Anmalda-skador-per-landsting.html 

http://www.patientforsakring.se/Anmalda-skador-per-landsting.html�
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således inte de privata försäkringsbolagens skadeersättning. Det finns inga 
publicerade uppgifter om vilken ersättning som betalas ut för patientskador 
från övriga försäkringsbolag. Andelen anmälda patientskador för tandvård 
(12 %) avseende offentliga vårdgivare, som LÖF reglerar, bör dock läsas i 
ljuset av att tandvård i större omfattning än annan vård är privat. Totalt sett 
är cirka 90 % av all vård offentlig. För tandvårdens del är dock 3 100 av de 
cirka 7 500 yrkesverksamma tandläkare som finns i Sverige verksamma 
inom privat verksamhet.8

 

 Därmed är alltså drygt 40 % av alla tandläkare 
verksamma inom privat tandvård. Den statistik som LÖF presenterar 
baseras således på mindre än 60 % av landets tandvårdsinrättningar.   

Den frivilliga patientförsäkringen i Sverige var den första i världen som var 
i princip heltäckande. Patientförsäkringen stod som förebild för lagstiftning 
om patientförsäkring i Finland 1987 och i Danmark 1992. Norge införde 
1988 en frivillig patientförsäkring.9 Lag om patientförsäkring trädde i kraft i 
Norge 2003.10 Island införde en patientförsäkringslag som trädde i kraft 
2001.11

 
 

Konsortiet för Patientförsäkring handlade ärenden för samtliga anslutna 
vårdgivare. Konsortiet upplöstes 1994 eftersom det inte ansågs 
överensstämma med den nya konkurrenslagen som infördes 1993. I och med 
upplösningen bildades istället ett nytt försäkringsbolag av landstings-
förbundet, landstingen och de tre landstingsfria kommunerna12, 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), som fick tillstånd av 
regeringen för sin verksamhet.13

 
  

En lagstadgad lösning initierades 1992 med en utredning av försäkrings-
systemet vid behandlingsskada som syftade till att precisera vårdgivarens 
ansvar att lämna ersättning och att teckna patientförsäkring. Eftersom det 
inte fanns något krav på vårdgivare att teckna försäkring riskerade 
patienterna att få olika, eller inget, ekonomiskt skydd beroende på vilken 
vårdgivare de vänt sig till.14 Patienter ansågs vara en särskilt utsatt grupp, 
vilket motiverade att de särbehandlades vid bedömningen av skada jämfört 
med när någon får en personskada i samhället i övrigt då endast ersättning 
genom socialförsäkringen står till buds. Det lyftes även fram som skäl till 
lagreglering att culparegeln15 var svår att tillämpa inom hälso- och 
sjukvården samt att vårdsituationen inte gynnades av att förtroendet mellan 
patient och vårdgivare bröts. Lagstiftaren ville även fånga upp skador som 
orsakats genom vården utan förskyllan av vare sig vårdgivare eller patient.16

 
  

                                                 
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_privattandl%C3%A4karf%C3%B6rening 
9 SOU 1994:75 s. 14 
10 http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-053.html 
11 SOU 2004:12 s. 102 
12 Gotland, Göteborg och Malmö 
13 Prop. 1995/96: 187 s. 16-17 
14 Prop. 1995/96: 187 s. 11 
15 Culparegeln i SkL 2:1: Den som vållar annan person- eller sakskada blir ansvarig om hon 
varit vårdslös  
16 Prop. 1995/96:187 s. 19 
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Den frivilliga patientförsäkringen hade då lagförslaget kom funnits i 20 år 
och lagstiftaren tog vara på erfarenheterna från det långvariga arbete som 
redan utförts. Försäkringslösningen ansågs vara snabb och säker. I och med 
att Konsortiet för Patientförsäkring och dess samarbete med den offentliga 
vården upplösts samt att allt fler vårdgivare, både offentliga och privata, 
introducerats i Sverige var det dock osäkert om det skulle finnas ett 
tillräckligt skydd för patienterna framgent. Ökningen av antalet försäkrings-
tagare och försäkringsgivare förutspåddes resultera i en spridning avseende 
försäkringslösningar där villkoren i försäkringarna skilde sig åt och gav 
patienterna olika omfattande skydd. Den förändrade vårdsituationen 
förmodades även leda till i att många vårdgivare stod helt utan försäkring, 
vilket var ett steg bakåt för patienten med endast den civilrättsliga utvägen 
att tillgå. För ett fortsatt fullgott skydd behövdes en lagstadgad lösning och 
det lämpligaste ansågs vara att göra den frivilliga patientförsäkringen 
obligatorisk genom införande av en ny lag, patientskadelagen.17

2.3 Gällande rätt

 Patient-
skadelagen trädde i kraft år 1997. 

18

Patientskadelagen bygger på den tidigare frivilliga patientförsäkringen. Den 
är fristående i förhållande till skadeståndsrätten och därmed behöver 
patienten inte visa att skada orsakats genom fel eller försummelse från 
personalens sida. Bedömningen sker på objektiva grunder.

 

19

 
  

Begreppet patient har ansetts oproblematiskt och har inte preciserats i 
lagtexten. Patient är helt enkelt alla som genomgår undersökning, vård eller 
behandling inom svensk hälso- och sjukvård. Utöver patienter omfattar 
lagen den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller 
donerar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat 
medicinskt ändamål.20 Vid graviditet anses fostret vara en del av den 
gravida kvinnan tills det är framfött vid liv, först då betraktas barnet som 
patient.21 Ett embryo anses inte vara patient, däremot är kvinnan som 
behandlas för barnlöshet och som embryot tagits från patient.22 Moder till 
minderårig patient ansågs inte vara patient då hon bodde på patienthotell 
under pågående utredning.23 Kosmetisk behandling, injektionsbehandling 
mot rynkor, dokumenterad i journal och utförd av legitimerad sjuksköterska 
anses vara hälso- och sjukvård och kvinnan som fick behandlingen är 
patient.24

 
 

                                                 
17 Prop. 1995/96: 187 s. 18-22 
18 Uppsatsen är skriven 2010 och tar inte upp förändringar enligt Patientsäkerhetslagen som 
trädde i kraft 2011-01-01. 
19 Prop. 1995/96: 187 s. 1 
20 Prop. 1995/96: 187 s. 76 
21 SOU 2004:12 s. 114 
22 PRS 2000:21 
23 PRS 2001:01 
24 PRS 2005:11 
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Begreppet hälso- och sjukvård omfattar sådan verksamhet som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) eller 
lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk 
verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel, allt under 
förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av personal som 
omfattas av 1 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område. Vårdgivare är statlig myndighet, landsting eller 
kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, 
landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig verksamhet) samt 
enskild som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).25

 
  

Definitionen av hälso- och sjukvård är enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen 
”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador”. Detta överensstämmer med definitionen av tandvård i 1 § 
tandvårdslagen, ”åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar 
och skador i munhålan”. PSkL är begränsad till de yrkesutövare som 
omfattas av lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
(LYHS). Det innebär att den som omfattas av lag (1960:409) om förbud i 
vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 
kvacksalverilagen, inte omfattas av patientskadelagen.26

 

 Hälso- och 
sjukvårdspersonal är enligt 4 § LYHS: 

1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, 
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och 

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter, 
3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en 

legitimerad yrkesutövare, 
4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller 

lämnar råd och upplysningar, 
5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och 

upplysningar, 
6. personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och 

upplysningar till vårdsökande, 
7. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska 

omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, 
eller 

8. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
denna lag tillhandahåller tjänster inom yrke inom hälso- och 
sjukvården under ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk 
legitimation för yrket. 
 

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad 
yrkesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.  
 

                                                 
25 PSkL 5 § 
26 Prop. 1995/96: 187 s. 78 

http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19980531.htm#K1P4S1�
http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19980531.htm#K1P4S1N3�
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Personal inom hälso- och sjukvård är alltså enligt paragrafen ovan 
apotekspersonal som ansvarar för att lämna ut rätt läkemedel med rätt 
koncentration och lämna riktiga instruktioner vid expedieringen.27

 
  

Preoperativ tvättning har ansetts omfattas av begreppet hälso- och 
sjukvård.28 Likaså har utfärdande av läkarintyg i körkortsärende29 och 
massage efter delegation från legitimerad sjukgymnast30 bedömts vara 
hälso- och sjukvård. Däremot är t.ex. hämtning till sjukhus av polis, på 
begäran av läkare, inte att betrakta som hälso- och sjukvård då polismännen 
inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och inte biträder läkaren vid vård 
utan bara ser till att patienten förs till sjukhus.31

 
  

Alla vårdgivare är enligt 12 § PSkL skyldiga att ha en patientförsäkring för 
vård i Sverige, oavsett om vården sker i privat eller offentlig regi.32 
Landstinget har enligt hälso- och sjukvårdslagen till uppgift att erbjuda en 
god hälso- och sjukvård. Landstinget har dock möjlighet att sluta 
entreprenadavtal med en privat vårdgivare om att utföra dessa uppdrag. Om 
en privat vårdgivare utför vård enligt avtal med offentlig vårdgivare är det 
enligt 12 § PSkL den offentliga vårdgivaren som ska stå för patient-
försäkringen.33 Endast vård i Sverige omfattas. En obligatorisk försäkring 
anses enligt lagstiftaren rimligen avgränsas till vård som står under svensk 
tillsyn, d.v.s. vård inom Sveriges gränser.34

2.4 Anmälan om patientskada 

 

2.4.1 Uppdelning mellan försäkringar 
Behandlingsskador som skulle kunna omfattas av patientskadelagen ska i 
vissa fall ersättas av andra försäkringar.35

 
  

Vid skada som inträffar vid behandling av trafikskada utgår ersättning från 
trafikförsäkringen. Det följer av begreppet ”skada i följd av trafik”, 8 § 
trafikskadelagen. Det måste finnas orsakssamband och adekvans mellan 
olyckan och det inträffade, d.v.s. patientskadan måste vara en möjlig/rimlig 
följd. Ersättning regleras via trafikförsäkringen men skulle ersättning ha 
betalats ut från patientförsäkringen kan ersättningen återkrävas från 
trafikförsäkringen enligt PSkL 20 § 3 st. 
 
Arbetsskador handläggs av AFA. För arbetsskador gäller Trygghets-
                                                 
27 Wilow s. 22 
28 PRS 1999:08 
29 PRS 2000:04 
30 PRS 2000:06 
31 PRS 2001:09 
32 Prop. 1995/96: 187 s. 26 
33 Wilow s. 98-99 
34 Prop. 1995/96: 187 s. 23 
35 Oavsett hur och var skada uppstått, i munhåla eller på övriga kroppen, kan vidare skada 
uppstå vid behandling av den ursprungliga skadan. 
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försäkring vid arbetsskada, TFA. Enligt 36 § i försäkringsvillkoren för TFA 
anges att om anställd under försäkringstiden drabbas av personskada till 
följd av arbetsskada och det finns grund för ersättning enligt skadestånds-
rättsliga grunder från annan, ska rätten till sådan ersättning anses vara 
överlåten på AFA Trygghetsförsäkring. 
 
LÖF ger en generell hänvisning till trafikförsäkring för skada som uppkom 
vid vård för trafikskadan och till AFA för skada som uppkom vid vård av 
arbetsskada.36

 
 

Vård som en privat vårdgivare utför enligt avtal med offentlig vårdgivare 
ska omfattas av den offentliga vårdgivarens försäkring enligt 12 § PSkL. I 
dessa fall går alltså offentlig vårdgivares patientförsäkring före en privat 
vårdgivares och patienten ska i första hand vända sig till LÖF, trots att den 
aktuella behandlingen utfördes av en privat vårdgivare. Det är ibland svårt 
att veta om det finns ett vårdavtal eller inte, men om behandlingen utförts 
efter remiss från en offentlig vårdgivare till en privat vårdgivare talar det för 
att det finns ett vårdavtal. Paragrafen tar sikte på en specialsituation, d.v.s. 
om det inte finns något vårdavtal gäller huvudregeln enligt PSkL och 
patienten anmäler patientskada till det försäkringsbolag som den privata 
vårdgivaren tecknat försäkring med.  
 
Om en vårdgivare har tecknat flera patientförsäkringar och ett skadeärende 
därmed täcks av flera försäkringsgivare, har dessa enligt PSkL 13 § lika del 
i ersättningsansvaret.  

2.4.2 Försäkringsbolag som handlägger 
patientförsäkring 
Anmälan om patientskada för vård inom landstinget handläggs av 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Landstingen finansierar 
och har tecknat patientförsäkring i LÖF som täcker vård av landstingen och 
privat vårdgivare enligt entreprenadavtal med landstingen. LÖF försäkrar i 
och med detta ungefär 90 % av Sveriges vårdgivare. Fram till 2010-01-01 
utfördes skadereglering för LÖF:s räkning av Personskadereglering 
AB (PSR), som var ett helägt dotterbolag till LÖF. Verksamheten har 
numera slagits samman och LÖF är ett bolag.37

 

 Eftersom samman-
slagningen gjorts ganska nyligen återfinns namnet PSR i skrivelser fram till 
årsskiftet 2009/2010 och det är bra att känna till att det syftar på samma 
verksamhet som LÖF idag bedriver. Namnet PSR har helt tagits ur bruk.  

De försäkringsbolag som tillhandahåller patientförsäkringar vid sidan om 
LÖF är Svenska Konsumentförsäkringar AB, Trygg-Hansa, Läns-
försäkringar, If Skadeförsäkring AB, Moderna Försäkringar AB och 
Försäkringsbolaget Zürich. För dessa bolag är patientförsäkringen en 
mycket liten del av verksamheten.38

                                                 
36 www.patientforsakring.se/Hor-skadan-hemma-i-patientforsakringen.html 

 

37 www.patientforsakring.se/ 
38 SOU 2004:12 s. 87-88 

http://www.patientforsakring.se/�
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Den praktiska handläggningen av en inkommen anmälan omfattar 
inledningsvis försäkringskontroll, då det fastställs att gällande försäkring för 
den anmälde vårdgivaren fanns vid det tillfälle då den behandling som enligt 
anmälan orsakat skada utfördes, samt registrering och bekräftelse till 
patienten att anmälan tagits emot. Utredningen av om patientskada enligt 
patientskadelagens kriterier föreligger utgår från det medicinska underlag 
som finns för den utförda vården. Försäkringsbolaget begär in det underlag 
som behövs för utredningen från den anmälda vårdgivaren och från andra 
vårdgivare som har följt upp skadan eller av annan anledning innehar 
relevant information om patientens hälsa och vårdsituation. Underlaget 
omfattar alltid patientjournaler och röntgenbilder. Vid behov begärs även 
annat underlag in såsom hälsodeklaration, läkarutlåtande eller studie-
modeller. För den medicinska bedömningen konsulteras ofta en sakkunnig 
medicinsk rådgivare.  
 
Utredningen, inklusive den tid det tar för vårdgivarna att inkomma med 
underlag, fram till beslut tar för LÖF:s vidkommande normalt 6-12 månader 
men i komplicerade fall kan det ta längre tid.39

2.4.3 Patientförsäkringsföreningen 

 Tiden för slutreglering, efter 
det att beslut om att patientskada föreligger fattas, beror helt på skadans 
omfattning, uppföljande vård, eventuell invaliditet och arbetsoförmåga. Se 
avsnitt 6 för den ersättning som kan bli aktuell.  

Patientförsäkringsföreningen (PFF) är en ideell förening där alla 
försäkringsbolag som erbjuder patientförsäkring har obligatoriskt 
medlemskap40 och solidariskt ekonomiskt ansvar41. PFF administrerar 
Patientskadenämnden, se vidare avsnitt 7.2. Om en vårdgivare försummat 
att teckna den obligatoriska patientförsäkringen kan patienten vända sig till 
PFF för prövning av anmälan om patientskada. Eventuell ersättning 
återkrävs från den oförsäkrade vårdgivaren jämte en patientförsäkrings-
avgift42. Återbetalningen från den vårdgivare som inte tecknat patient-
försäkring ska enligt förarbetena i sig ses som en sanktion jämte 
patientförsäkringsavgiften.43 Att försäkringsbolag som erbjuder patient-
försäkring är solidariskt ansvariga ekonomiskt för skada som oförsäkrad 
vårdgivare orsakat innebär inte att patienten kan vända sig till vilken 
försäkringsgivare som helst. Krav på ersättning riktas mot PFF som är legal 
ställföreträdare för försäkringsgivarna.44

                                                 
39 www.patientforsakring.se/Vad-hander-med-min-skadeanmalan.html 

 Anmälan mot oförsäkrade 
vårdgivare som inkommer till PFF hanterades till och med 2010-01-01 av 
PSR, men idag har en intern skadereglering byggts upp. 

40 PSkL 12 § 
41 PSkL 13-14 §§ 
42 PSkL 16 § 
43 www.pff.se, Prop. 1995/96: 187 s. 62-63 
44 Prop. 1995/96: 187 s. 88 

http://www.pff.se/�
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2.5 Underlag för utredning 

Vid anmäld patientskada görs en objektiv medicinsk utredning som bygger 
på medicinskt underlag.   
 
Patienten har rätt att ta del av journaler som förts över utförd behandling. 
För privat vård framgår det av Patientdatalagen och för allmän hälso- och 
sjukvård regleras detta i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.45 
Utlämnande ska ske genast eller så snart som möjligt. Patienten har rätt att 
få en avskrift eller kopia av journalen. Begäran att få avskrift eller kopia av 
allmän handling ska behandlas skyndsamt. 46

 
  

Den enda gången sekretess gäller i förhållande till den enskilde är när det är 
av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen 
att uppgifter om hälsotillståndet inte lämnas till patienten. För allmän vård 
framgår detta av sekretesslagen och för den privata hälso- och sjukvården 
finns motsvarande bestämmelser i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område.47

 
    

Ansvarig för journalen är den som enligt föreskrift är skyldig att föra 
journalen eller se till att journalen förs. När den som ansvarat för journalen 
vid behandlingstillfället inte längre tjänstgör, anses regelmässigt 
efterträdaren i verksamheten ha övertagit ansvaret för journalen.48 Om 
ansvarig inte har möjlighet att överlåta till annan när en verksamhet upphör, 
kan vårdgivaren ansöka hos Socialstyrelsen om att journalhandlingarna ska 
tas om hand.49 Socialstyrelsen kan även ta beslut om att omhänderta 
journaler till exempel när yrkesutövaren blir sjuk, dör, går i konkurs, flyttar 
utomlands eller förlorar sin legitimation.50

 
    

Patientdatalagen (2008:355) anger att patientjournalen ska innehålla de 
uppgifter som behövs för att ge patienten en god och säker vård. När 
information finns tillgänglig omfattar det alltid uppgift om patientens 
identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om ställd 
diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, väsentliga uppgifter om 
vidtagna och planerade åtgärder, uppgift om den information som lämnats 
till patienten och om de ställningstaganden som gjorts om val av 
behandlingsalternativ och om möjlighet till förnyad medicinsk bedömning.51 
En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften 
fördes in i handlingen.52

                                                 
45 Patientdatalag 5 kap. 1 § och 8 kap. 2 § 

 I föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informations-

46 Tryckfrihetsförordning 2 kap. 12, 13 §§, Patientdatalag 8 kap. 2 § 
47 Sekretesslag (1980:100) 7 kap. 3 §, Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område 2 kap. 8 § 2 st. 
48 SOU 2006:82 s.381 
49 Patientdatalag 9 kap. 1 § 
50 www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/sampaj/handbok/handbok_kapitel_5.htm 
51 Patientdatalag 3 kap. 6 § 
52 Patientdatalag 3 kap. 17 § 
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hantering och journalföring anges att vårdgivaren ska ha rutiner för hur 
patientuppgifterna ska dokumenteras. Den vårdgivare som för patient-
journaler avgör vilka handlingar som innehåller väsentliga uppgifter om 
patientens vård och behandling och därför ska läggas till journalen.53 Enligt 
Socialstyrelsens uppfattning räknas röntgenbilder och fotografier som 
journalhandlingar, men inte ett preparat eller en gipsmodell.54

    
När det gäller tandvården anger förordning om statligt tandvårdsstöd  
(2008:193) att vårdgivaren efter varje undersökning som inte enbart har 
avsett enstaka tänder eller enstaka problem ska upprätta ett undersöknings-
protokoll som lämnas till patienten direkt efter undersökningen.

 

55

 
 

Patientdatalagen trädde i kraft 1 juli 2008. I och med det upphörde patient-
journallagen (1985:562) att gälla. Tidigare regler är relevanta för dagens 
utredningar eftersom dessa styr hur handlingar fram till lagändringen ska ha 
hanterats. Patientjournallagen kompletterades med förordning (1986:203) 
om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och 
sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om patient-
journallagen (SOSFS 1993:20) samt föreskrifter om dokumentation av 
patientbehandling inom tandvården m.m. (SOSFS 1996:18).  
 
Enligt patientjournallagen skulle en patientjournal bevaras minst tre år efter 
det att den sista uppgiften fördes in i journalen. Enligt förordning 
(1986:203) skulle dock journalhandlingar inom tandvården som kan vara av 
betydelse för rättsodontologiska identifieringar bevaras minst tio år efter den 
sista uppgiften fördes in i journalen. I praktiken innebar det att alla journal-
handlingar inom tandvården skulle bevaras i minst tio år.56

 
 

Studiemodeller hör inte till patientjournalen. Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1996:18) angav att studiemodeller som används vid större 
broarbeten eller vid ortodontibehandling (tandreglering) bör bevaras två år 
efter behandlingen avlutats. Av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 
2008:14) framgår att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
1996:18) om dokumentation av patientbehandlingar inom tandvården m.m. 
har upphävts. Författningen tillämpas därmed inte längre i tandvården och 
någon motsvarande skrivelse i ny föreskrift finns inte. Det bör således vara 
vårdgivaren som avgör hur länge en studiemodell ska bevaras för att ge 
patienten en god och säker vård.   
 
Vid prövning av patientskada utgår utredaren (handläggaren/ Patientskade-
nämnden) från att journalföringen skett på vedertaget sätt och att väsentliga 
sjukdomssymtom noterats. Vid prövning i Patientskadenämnden har 
nämnden inte ansett att patienten visat att anförda symtom fanns vid aktuellt 
vårdtillfälle då motstridiga uppgifter mellan läkarens utförliga journal-

                                                 
53 SOSFS 2008:14 3 kap. 
54 Sundberg s. 72 och bekräftelse via e-post från Pål Resare på Socialstyrelsen 2009-08-20 
55 Förordning om statligt tandvårdsstöd (2008:193) 12 § 
56 Tandvårdens författningssamling s.72 
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anteckningar och patientens uppfattning förelåg.57 Om en patient menar att 
en uppgift i journal är oriktig eller missvisande, kan patienten inte kräva att 
journalen ändras men har möjlighet att vända sig till den som är ansvarig för 
journalen för notering om avvikande mening i journalen.58 Patienten kan 
även ansöka till Socialstyrelsen om att journalen helt eller delvis ska 
förstöras. Detta beviljas endast om det finns godtagbara skäl för ansökan, 
journalen uppenbarligen inte behövs för patientens vård och det från allmän 
synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen. Den som 
ansvarar för journalen ges tillfälle att yttra sig vid sådan ansökan från 
patienten.59

2.6 Patientens medverkan 

 

Patienten är skyldig att utan dröjsmål anmäla skadan så snart hon eller han 
insett att den kan ge rätt till ersättning samt att lämna fullständiga och 
korrekta uppgifter.60 Ersättningen kan enligt PSkL 4 § inskränkas på grund 
av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt 
försäkringsavtalslagen (2005:104) kan medföra att försäkringsgivarens 
skyldighet att utge ersättning begränsas. En sådan situation kan uppstå om 
patienten inte har begränsat skadan i den mån det är möjligt.61

 
  

Det framgår inte i lagstiftningen hur patientförsäkringen behandlas i 
försäkringsavtalslagen. Eftersom försäkringen närmast är konstruerad som 
en ansvarsförsäkring bör den enligt förarbetena behandlas i lagstiftningen 
om skadeförsäkring.62 Försäkrad är enligt FAL 1 kap. 4 § 2 st. den vars 
intresse är försäkrat mot skadan. Den försäkrade, för patientförsäkringens 
vidkommande patienten, är enligt FAL 4 kap. 7 § skyldig att efter förmåga 
vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan. Patienten är förpliktigad att 
begränsa skadans verkningar och att säkra bevisning som gör det möjligt för 
försäkringsbolaget att återkräva utbetald ersättning, t.ex. genom att försöka 
få fram uppgifter om den ansvarige. Skyldigheten, som rubriceras 
räddningsplikt, sträcker sig inte utanför patientens faktiska förmåga. Om 
patienten bryter mot räddningsplikten uppsåtligen, av grov vårdslöshet eller 
med insikt om att passivitet medför betydande risk för en viss skada kan 
ersättningen nedsättas.63

                                                 
57 PRS 2001:14 

 Ersättningen kan även genom PSkL 8 § jämkas 
enligt SkL 6 kap. 1 § om patienten själv uppsåtligen eller genom grov 
vårdslöshet medverkat till skadan. 

58 Patientdatalag 3 kap. 8 § 
59 Patientdatalag 8 kap. 4 § 
60 Wilow s. 17-18 
61 Prop. 1995/96: 187 s. 77 
62 SOU 1989:88 s. 120 
63 Prop. 2003/04:150 s. 419-420 



 21 

2.7 Preskription64

Preskription inträder enligt PSkL 23 § tre år från det att patienten fick 
kännedom om att anspråket kunde göras gällande, så kallad special-
preskription, och i varje fall inom tio år från den tidpunkt då skadan 
orsakades. Har ärendet prövats kan patienten väcka talan i domstol inom sex 
månader efter det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga 
ställningstagande i ärendet. Detta gäller även om specialpreskriptionen löpt 
ut. Motsatt gäller att även om mer än sex månader förlöpt sedan slutligt 
besked lämnats av försäkringsgivaren, kan patienten väcka talan i domstol 
inom tiden för specialpreskriptionen. Preskriptionen bryts genom anmälan 
till vårdgivaren eller försäkringsgivaren eller genom att väcka talan i 
domstol.

 

65

 
   

Specialpreskriptionen vid tre år avser den tidpunkt då patienten faktiskt fick 
kännedom om att han eller hon skadats och att skadan skulle kunna ha 
orsakats av en vårdåtgärd. Patienten ska dessutom ha vetskap om vilken 
försäkringsgivare som har gällande patientförsäkring för den aktuella 
vårdgivaren.66 Det är däremot inte ett preskriptionshinder att patienten inte 
kände till patientskadelagen eller dess innebörd. Rättsvillfarelse påverkar 
inte tidpunkten för då preskription börjar löpa.67 Specialpreskriptionen i 
patientskadelagen överensstämmer med hur specialpreskription utformats i 
försäkringsavtalslagen68 och trafikskadelagen69. Det är enligt förarbetena 
motiverat med en specialpreskription eftersom skaderegleringen skulle 
försvåras med en förlängd preskriptionstid och möjligheterna för patienten 
att visa samband minska.70

 
  

Specialpreskription har ansetts föreligga baserat på patientens egna 
uppgifter om när kännedom om skadan fanns, utan att det fanns objektivt 
stöd i journal eller liknande.71

 
 

Den yttersta gränsen för preskription är enligt patientskadelagen tio år från 
skadedagen. Det korresponderar med den allmänna preskriptionsregeln i 
preskriptionslagen (1981:130). Enligt trafikskadelagen (1975:1410) 31 §, 

                                                 
64 Uppsatsen är skriven 2010 och tar inte upp förslag till förändring av preskriptionsreglerna 
enligt Ds 2011:10.  
65 Prop. 1995/96: 187 s. 92-93 
66 Prop. 1995/96: 187 s. 92 
67 SOU 2004:12 s. 152 
68 Jfr Försäkringsavtalslag (2005:104) 7 kap. 4 § Den som vill göra anspråk på 
försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha 
fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att 
anspråket tidigast kunde göras gällande. (…) 
69 Jfr Trafikskadelag (1975:1410) 31 § Den som vill bevaka rätt till ersättning enligt denna 
lag eller fordringsrätt i övrigt på grund av avtal om trafikförsäkring ska väcka talan inom tre 
år från det han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom 
tio år från det fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. (…) 
70 Prop. 1995/96: 187 s. 69-70 
71 PRS 2005:05 
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försäkringsavtalslagen (2005:104) 7 kap. 4 §, och konsumentförsäkrings-
lagen (1980:38) 39 § gäller däremot en tioårig preskriptionstid från det att 
fordringen ”tidigast hade kunnat göras gällande” vilket för personskador 
enligt praxis tolkats som den tidpunkt då skadan ger sig tillkänna. 
Skillnaden i dessa lagregler innebär att preskriptionstiden är striktare enligt 
patientskadelagen än till exempel trafikskadelagen.72

2.8 Informerat samtycke 

 

En fråga som ofta kommer upp är den om bristande information och 
samtycke kan medföra ersättning. Det förtjänar därför redan inledningsvis 
att klargöras att PSkL inte omfattar någon ersättningsgrund som har 
samband med informerat samtycke73. Lagstiftaren anser inte att det är 
lämpligt eftersom en sådan utredning skiljer sig väsentligt från en objektiv 
medicinsk utredning av utförd vård. Bevisningen är komplicerad och ofta 
står ord mot ord. Att hålla muntliga förhör lämpar sig inte för skadereglering 
utan bör överlåtas till rättegångsförfarande. Dessutom är det svårt att avgöra 
hur bristande information ska ersättas och det kan antas öka både 
utredningskostnaderna och ersättningsbeloppen. Det skulle kräva en mer 
ingående analys för att dra slutsatser om vad det skulle innebära att lyfta in 
informerat samtycke i PSkL än vad det fanns underlag för då lagen 
stiftades.74

 
  

I förarbetena lyfter lagstiftaren även fram att en lagstiftning om ersättnings-
skyldighet vid bristande information skulle äventyra förtroendet mellan 
vårdgivare och patient. Det anses inte är eftersträvansvärt att hamna i en 
liknande situation som i USA, där vårdgivare rutinmässigt kräver skriftligt 
medgivande för att utföra en behandling.75

 
 

I propositionen inför patientskadelagens stiftande anges att lagstiftaren 
kommer att följa utvecklingen och ta ställning till om frågan behöver 
utredas i särskild ordning.76 I översynen av PSkL77

 

 tas frågan om informerat 
samtycke inte upp. 

Bedömning av skada till följd av bristande samtycke utvecklas i avsnitt 8.5 
och 8.6 och återkommer i analysdelen i avsnitt 10.   
 
 
 

                                                 
72 SOU 2004:12 s. 152-153 
73 Informerat samtycke: att patienten informeras om behandlingsåtgärden och samtycker till 
att den genomförs. 
74 Prop. 1995/96:187 s. 52 
75 SOU 1994:75 s. 143 
76 Prop. 1995/96:187 s. 52 
77 SOU 2004:12 
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3 Ersättningsgrund för 
patientskada 

3.1 Inledning 

För att kunna pröva om en skada är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 
(PSkL) ska behandlingsåtgärden omfattas av begreppet hälso- och sjukvård 
och ha utförts av personal som omfattas av Lag om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område (LYHS). Den som drabbas av skada ska ha 
gjort det i egenskap av patient. Innan prövning enligt PSkL ska frågan ”Har 
skadan uppkommit på patient inom hälso- och sjukvård i Sverige?” ha 
besvarats jakande. Se avsnitt 2.3. 
 
Ersättningsgrunderna är uppdelade i sex olika kategorier som delvis går in i 
varandra. PSkL 6 § omfattar skador orsakade av undersökning, vård och 
behandling, bristande diagnos, fel hos eller felaktig hantering av medicin-
teknisk produkt och sjukvårdsutrustning, infektioner på grund av smitt-
ämnen, olycksfall som inträffar vid behandling och under sjuktransport samt 
felaktig hantering av läkemedel. Dessa ersättningsgrunder behandlas för sig 
i det följande. PSkL 6 § 1 st. 1 p. behandlas mest utförligt eftersom det är 
den ersättningsgrund som är relevant i de flesta fall, oavsett om det gäller 
skada inom tandvård eller allmänvård. 
 
Gemensamt för samtliga ersättningsgrunder är att det ska föreligga en 
personskada och först redogörs för vad en personskada i patientskadelagens 
mening är samt vilket beviskrav som ska vara uppfyllt och vem som har 
bevisbördan. Beviskravet och bevisbördan är gemensamt för samtliga 
ersättningsgrunder.78

3.2 Personskada   

 

En grundläggande förutsättning för en ersättningsbar patientskada är att det 
har uppstått en personskada. Enligt PSkL omfattas både fysisk och psykisk 
skada, vilket är en utvidgning i förhållande till den frivilliga försäkringen 
som förutsatte en fysisk skada för ersättning. Vid lagregleringen valde 
lagstiftaren att omfatta psykisk skada av rättviseskäl, trots särskilda 
svårigheter att utreda och visa orsakssamband.79

 
  

Fysisk skada kan vara mekaniskt framkallad, såsom köttsår och inre 
blödningar, eller genom förgiftning eller strålning, såsom förstörda 

                                                 
78 Kränkning är inte i sig en personskada och kränkningsersättning omfattas inte av 
patientskadelagen, se vidare avsnitt 6.1. 
79 Prop. 1995/96: 187 s. 29 
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vävnader och inre sjukdomstillstånd. Dödsfall omfattas också. Även fysisk 
smärta utgör en personskada.80

 
    

För att psykiska besvär ska anses vara en personskada ska de utgöra en 
medicinskt påvisbar effekt. Det omfattar inte känslor av vrede, rädsla, oro, 
sorg eller obehag som är normalt i samband med att någon tillförts en skada. 
Psykisk skada kan vara chock, depression eller posttraumatiska neuroser. En 
medicinskt påvisbar effekt kan till exempel vara sjukskrivning till följd av 
besvären, även om det inte är ett absolut krav.81 Det är generellt svårare att 
utreda psykiska skador, både avseende orsakssamband och huruvida skadan 
hade kunnat undvikas eller inte. Patienten ska kunna visa såväl samband 
som oundviklighet samt att det finns en medicinsk påvisbar effekt.82

 
 

Skador som beror på en grundsjukdom är inte tillförda genom vården och 
därför inte en patientskada i lagens mening. Att vården måste ha orsakat 
skadan innebär även att grund för ersättning saknas då patienten upplever att 
behandlingen inte leder till ett önskat resultat.83 En sammanfattande 
beskrivning av en ersättningsbar patientskada är att det är en inadekvat följd 
av patientens grundsjukdom.84

 
 

I samband med utförande av operation av ögonlocken, då patienten inte var 
nöjd med resultatet eftersom ögonlocken efter operationen fick olika 
utseende och reoperation fick utföras, har personskada inte ansetts föreligga. 
Det går inte på förhand att exakt beräkna det utseendemässiga resultatet och 
operationen måste utföras med försiktighet så att inte för mycket hud tas 
bort. Resultatet kan, trots att operationen utförts på sedvanligt sätt, avvika 
från det önskade resultatet så att kompletterande operation måste utföras. 
Det anses ingå i normalt operationsresultat och betraktas inte som en 
personskada i den mening som avses i patientskadelagen.85

3.3 Beviskrav och bevisbörda 

 Slutsatsen, att ett 
normalt behandlingsresultat inte är en tillförd skada i patientskadelagens 
mening, är en viktig utgångspunkt vid bedömning av patientskada.  

Försäkringsgivaren utreder objektivt om orsakssamband mellan den 
anmälda skadan och utförd behandling föreligger. Om man vid denna 
utredning kommer fram till att det saknas orsakssamband är det patienten 
som har bevisbördan för att visa orsakssambandet. Det föreligger dock en 
bevislättnad. Det är tillräckligt att visa att samband föreligger ”med 
övervägande sannolikhet”.86

                                                 
80 SOU 1995:33 s. 61 

 Det innebär att sambandet inte behöver vara till 

81 Prop. 1995/96: 187 s. 80, SOU 1995:33 s. 61, 129-130 
82 NTF 3/2000 s. 9-10 
83 Prop. 1995/96: 187 s. 101 
84 Hellner s. 303 
85 PRS 2001:13 
86 Prop. 1995/96: 187 s. 30-31 
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fullo klarlagt men att det är så tydligt att någon annan skadeorsak framstår 
som osannolik.87

 
  

I förarbetena görs en jämförelse med den finska lagen. Enligt de finska 
förarbetena ska säkerheten vara mer än 50 %. Det är inte tillräckligt att den 
anmälda behandlingen är en möjlig orsak eller den mest sannolika av flera 
möjliga orsaker. Det är enligt förarbetena tveksamt om det är någon skillnad 
mot den svenska lagstiftningen vad avser beviskravet.88 I praxis har dock 
Patientskadenämnden använt en något vidare tolkning och anger att 
beviskravet anses uppfyllt när ”i avsaknad av andra alternativa förklaringar 
till de nuvarande besvären framstår den ”felaktiga” protesen som den mest 
sannolika orsaken till patientens besvär”.89 Patientskadenämnden anger som 
generell förutsättning att det inte är tillräckligt att skadan kan ha orsakats av 
behandlingen, utan denna orsak ska vara mer sannolik än någon annan 
tänkbar förklaring.90

3.4 Behandlingsskada (PSkL 6 § 1 st. 1 p.) 

  

Den första ersättningsgrunden avser så kallad egentlig behandlingsskada, 
som är den mest frekvent använda vid bedömning av patientskada. 
Bedömningen illustreras av följande flödesschema: 

 
                                                 
87 Wilow s. 30 
88 SOU 2004:12 s.115 
89 PSN Dnr 2008/0465, min kursivering 
90 PSN Dnr 2008/0812 och 2007/0327 
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Ersättning lämnas enligt PSkL 6 § 1 st. 1 p. för personskada som med över-
vägande sannolikhet orsakats patient genom undersökning, vård, behandling 
eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas 
antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val 
av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från 
medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre 
riskfyllt sätt.  
 

Om det finns en personskada enligt patientskadelagens kriterier utreds 
orsakssambandet mellan skada och behandling. Skadan ska vara en direkt 
följd av behandlingen på så sätt att om behandlingen inte hade utförts, hade 
skadan inte uppstått. Om orsakssamband saknas utgår ingen ersättning.

Orsakssamband 

91 
Skada som till övervägande del beror på patientens grundsjukdom eller på 
skada som fanns vid vårdtillfället eller som utvecklats oberoende av vården 
anses inte ha orsakssamband med vården.92

 
  

I ett ärende där nervskada/känselnedsättning uppkommit i samband med 
lokalbedövning inför rotbehandling har PSN tagit ställning till om orsaks-
samband kunde anses föreligga mellan nervskadan och komplex smärt-
komplikation i höger ansiktshalva. Även om det tidigare bedömts att smärt-
problematiken hade andra orsaker, bedömde PSN att det fanns ett samband 
mellan smärtbesvären och smärttillståndet eftersom det fanns ett klart tids-
samband och eftersom de nervgrenar som skadats var grenar av nervus 
maxillaris som i sin tur är en del av nervus trigeminus och skador i någon av 
denna nervs grenar kan orsaka ansiktssmärta.93

 
 

Nästa fråga att ta ställning till är om behandlingen var medicinskt motiverad 
med utgångspunkt i det som var känt eller borde vara känt om patientens 
vårdbehov och hälsa vid behandlingstillfället. Den handlingsnorm som 
tillämpas är den som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren 
yrkesutövare inom området. Den strikta bedömningen innebär en fördel för 
patienten. Om den utförda behandlingen inte var medicinskt motiverad och 
skada uppstått är skadan ersättningsbar.

Medicinskt motiverad behandling 

94

                                                 
91 Prop. 1995/96: 187 s. 32 

 Vilken den ersättningsbara skadan 
är bedöms med hänsyn tagen till vilket behandlingsbehov som förelåg då 
behandlingen inleddes. Anses en åtgärd inte vara medicinskt motiverad då 
det egentliga behandlingsbehovet var större än den åtgärd som vidtogs, kan 
den utförda behandlingen i sig bli ersättningsbar som onödigt ingrepp, men 
inte den mer omfattande behandling som borde utförts från början. Vid 
bedömning av kosmetisk behandling, såsom t.ex. blekning, byte av fasader, 
isättande av tandsmycke etc. är behandlingen rent medicinskt inte att 
betrakta som medicinskt motiverad. Eftersom den utförs på patientens 
begäran tar man istället ställning till om behandlingen var kontraindicerad, 

92 Prop. 1995/96: 187 s. 81 
93 PRS 2006:07 
94 Prop. 1995/96: 187 s. 32-33 
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d.v.s. om det var direkt olämpligt att utföra behandlingen givet förut-
sättningarna för den aktuella patienten.     
 
En man med förslitningsskador i axlar och nacke och tidigare opererad i 
axeln, som remitterats av sin arbetsgivare till företagshälsovården för 
funktionsbedömning, fick en bristning i en muskel som stabiliserar skuldran. 
Det bedömdes inte vara medicinskt motiverat att utföra testet mot bakgrund 
av patientens sjukdomshistoria.95

 
 

Om man kan konstatera att det var medicinskt motiverat (eller vid kosmetisk 
behandling inte kontraindicerat) att utföra behandlingen fortsätter man att 
granska om valet av metod överensstämmer med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Den metod som valts ska vara vedertagen enligt praxis, annars är 
skadan ersättningsbar.  

Val av behandlingsmetod och facitbedömning 

 
Man tar även ställning till om skadan hade gått att undvika genom att utföra 
den valda metoden på ett annat sätt eller genom val av annan tillgänglig 
behandlingsmetod som hade tillgodosett vårdbehovet och som generellt sett 
hade varit mindre riskfylld. Detta innebär en bedömning i efterhand där man 
tar hänsyn till alla fakta om patientens anatomi och hälsa då behandlingen 
utfördes, även sådant som inte var känt vid behandlingstillfället. Man utgår 
dock ifrån den medicinska kunskap som fanns vid behandlingstillfället och 
inte sådant som tillkommit genom ny vetenskaplig kunskap efter 
behandlingen. Den här bedömningen kallas facitbedömning96 eftersom den 
görs i efterhand med facit i hand. Om skadan hade gått att undvika, antingen 
genom val av annan metod eller genom annat utförande av den valda 
metoden, är den ersättningsbar.97 En alternativ behandlingsmetod är inte 
tillgänglig om patienten har valt bort den, exempelvis av ekonomiska skäl.98

 
  

Att bedömningen görs med den norm som gäller för specialist eller annan 
erfaren yrkesutövare innebär enligt Patientskadenämndens tolkning att om 
den anmälda vårdgivaren inte är specialist inom det aktuella området så 
gäller vad som är godtagbart enligt en specialist i allmänmedicin, även om 
en specialist inom aktuellt område skulle gjort en annan bedömning. Det 
ingår i allmänläkarens kompetens att kunna bedöma när remiss till specialist 
är påkallad. Kravet är högre på den som är specialist.99

 

 Överfört till 
tandvård innebär det att normen för en allmäntandläkare kan skilja sig från 
den för en specialist inom ett visst område inom odontologin. 

Resursbrist är inte skäl för ersättning i den meningen att en optimal 
vårdstandard anger förutsättningarna. Endast de resurser som faktiskt fanns 
                                                 
95 PRS 2008:09 
96 I den frivilliga patientförsäkringen omfattas endast utförandet av vald metod av 
facitbedömningen, inte själva valet av metod. Facitbedömningen utökades vid 
patientskadelagens tillkomst. Utökningen gjorde även att en specialregel om vissa 
oundvikliga skador knutna till metodval kunde strykas. 
97 Prop. 1995/96: 187 s. 33-34 
98 PRS 1999:01 
99 SOU 2004:12 s. 121 
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tillgängliga för vårdgivaren kan åberopas, på så sätt att det var möjligt för 
vårdgivaren att använda befintliga resurser annorlunda eller utnyttja 
ytterligare resurser.100

 
 

Exempel på ärende där huvudfrågan var utförandet av den valda metoden är 
skada på små nerver i samband med ljumskbråckoperation, som orsakade 
patienten smärta i övre området i buken. Bråckoperationen hade utförts på 
ett riktigt sätt enligt en vedertagen metod. De små nervgrenar som hade 
skadats är praktiskt taget omöjliga att identifiera. Att dessa små nervgrenar, 
som man inte kan se eller förutse var de är belägna, skadas är en 
komplikation som inte kan undvikas genom annat utförande av ingreppet 
eller genom val av annat tillgängligt förfarande som skulle tillgodose vård-
behovet på ett mindre riskfyllt sätt. Någon patientskada förelåg därför 
inte.101

 
 

Prövning med fokus på om val av annan metod hade tillgodosett vård-
behovet på ett mindre riskfyllt sätt gällde t.ex. ärende där en stifttand lossnat 
i samband med intubationsnarkos. Svårigheter förelåg vid intuberingen som 
gjorde att tandskadan inte hade kunnat undvikas genom att utföra det valda 
förfarandet (intubering) på annat sätt. Frågan gällde sedan om en alternativ 
metod, masknarkos, borde valts. Intubering ansågs dock vara en säkrare 
metod då ingreppet kan utföras mer kontrollerat och ventilation är 
säkerställd om blödning inträffar. Masknarkos är därför ett andrahands-
alternativ om intubation inte går att utföra. Att välja masknarkos hade inte 
tillgodosett vårdbehovet på ett från medicinsk synpunkt mindre riskfyllt sätt. 
Tandskadan hade därför inte heller kunnat undvikas genom val av annat 
tillgängligt förfarande. Någon patientskada förelåg därför inte.102

 
  

All tandvård innebär risk för komplikationer. En komplikation som inte går 
att undvika är inte ersättningsbar. Det finns många kända komplikationer 
som normalt inte ger rätt till ersättning, såsom t.ex. skavsår och andra besvär 
när man fått avtagbar protes och besvär av tandkronor, tandbryggor eller 
implantat, käkledsbesvär efter tandbehandling eller reaktion mot de material 
som använts vid tandbehandlingen.103

 
  

Vid utredning av patientskada enligt denna grund måste handläggaren ta 
ställning till följande: 

Sammanfattande frågeställningar 

 
1. Föreligger en personskada?  
2. Finns ett orsakssamband (med övervägande sannolikhet) mellan 

vården och skadan?  
3. Var behandlingen medicinskt motiverad?  
4. Användes en vedertagen metod? 

                                                 
100 Prop. 1995/96: 187 s. 82 
101 PRS 2001:12 
102 PRS 2002:02 
103 www.patientforakringen.se - Kända komplikationer tandvård 

http://www.patientforakringen.se/�
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5. Hade, vid en bedömning i efterhand, skadan kunnat undvikas genom 
ett annat utförande av den valda behandlingsmetoden?  

6. Hade, vid en bedömning i efterhand, skadan kunnat undvikas genom 
val av en annan tillgänglig behandlingsmetod samtidigt som vård-
behovet tillgodosetts på ett mindre riskfyllt sätt?  

 
Se även avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4 för ytterligare belysning av bedömning 
enligt 6 § 1 st. 1 p. PSkL. 

3.5 Materialskada (PSkL 6 § 1 st. 2 p.) 

Den andra ersättningsgrunden, materialskada, förekommer främst vid 
implantatbehandling, även om materialfel är relativt sällsynt i samband med 
tandvård. Personskada som med övervägande sannolikhet orsakats av fel 
hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid under-
sökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering 
därav, kan enligt PSkL 6 § 1 st. 2 p. ersättas. Denna ersättningsgrund 
korresponderar med bestämmelserna om produktansvar i produkt-
ansvarslagen (1992:18). Syftet är att göra det enklare för patienten att få 
ersättning då frågan utreds efter anmälan om patientskada. Vid 
ersättningsbar skada har försäkringsgivaren i sin tur regressrätt mot den som 
enligt produktansvarslagen är slutligt ansvarig.104

 
  

Skadan ska ha orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten. Strikt ansvar 
gäller, d.v.s. skadan omfattas oavsett varför produkten brister i säkerhet. 
Säkerhetsbrist brukar delas in i tre olika kategorier som klargör vad som kan 
utgöra en säkerhetsbrist: konstruktionsfel, fabrikationsfel och instruktions-
fel. De två förstnämnda är, precis som det låter, skador på grund av fel i 
sammansättningen av produkten eller vid tillverkningen av densamma. 
Instruktionsfel tar sikte på anvisningar som gör att en produkt blir farlig vid 
användandet, t.ex. avsaknad av varning, ofullständiga eller felaktiga 
instruktioner. Skadeorsak enligt PSkL har dock en vidare innebörd än 
produktansvarslagen. Produktansvarslagen omfattar endast säkerhetsbrist 
som fanns vid den tidpunkt då en produkt sattes i omlopp. PSkL avser en 
bedömning vid tidpunkten då produkten användes och skadan orsakades. 
Felet på produkten kan därmed ha uppstått senare, t.ex. genom slitage.105

 
 

Begreppet medicinteknisk produkt omfattar apparater, instrument, redskap 
och hjälpmedel som används inom hälso- och sjukvården. Både enklare 
instrument som knivar, peanger, sprutor och kanyler och komplicerade 
apparater som dialysmaskiner och respiratorer inkluderas. Även implantat 
ingår i begreppet. Implantat är i detta sammanhang material som ansluts till, 
infogas i eller ersätter biologisk vävnad, såsom hjärtstimulator, spiral, 
plaströr i öronen, konstgjorda leder och blodkärl samt käkbensförankrade 
broar. Ytterligare inräknas sterila engångsartiklar och andra förbruknings-

                                                 
104 Prop. 1995/96: 187 s. 38 
105 Prop. 1995/96: 187 s. 38-39 
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artiklar.106 Utanför begreppet faller biologiskt material som hjärtan och 
njurar för transplantation eller annat organ från människa eller djur. En oklar 
gräns går vid produkter som tillverkas med hjälp av eller kommer från icke-
viabla107 djurvävnader, som omfattas av produktbegreppet, och mänsklig 
vävnad.108

 
  

Ärende avseende instruktionsfel för medicinteknisk produkt har bedömts av 
PSN. Det gällde en man som behandlades för att minska kärlmissbildning 
efter hjärnblödning då risk för ny blödning fanns. I samband med en av 
behandlingarna uppstod tekniska problem då en mikrokateter och mikro-
ledare inte passade tillsammans. Det framgick inte i informationen till 
katetern att den inte fungerade väl tillsammans med den ledare som 
användes. Den bristfälliga instruktionen för katetern ansågs ha lett till att 
den tillsammans med ledaren hanterades felaktigt. Den felaktiga hanteringen 
bedömdes ha orsakat förlamning på höger sida och talsvårigheter genom att 
det uppkommit en tilltäppning av försörjande kärl. Ersättningsbar patient-
skada förelåg därför.109

 
   

Vid utredning av patientskada enligt denna grund måste handläggaren ta 
ställning till följande: 
 

1. Omfattas den aktuella utrustningen av begreppet medicinteknisk 
produkt eller sjukvårdsutrustning? 

2. Har personskada med övervägande sannolikhet orsakats av fel hos 
medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning? 

3. Har personskada med övervägande sannolikhet orsakats av felaktig 
hantering av medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning? 

4. Föreligger grund för regress enligt PAL?  

3.6 Diagnosskada (PSkL 6 § 1 st. 3 p.) 

Den tredje ersättningsgrunden, diagnosskada, är den näst vanligaste punkten 
att utreda vid bedömningen av patientskada för tandläkare. Enligt PSkL 6 § 
1 st. 3 p utgår ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet 
orsakats av felaktig diagnostisering. Vid denna bedömning ska den 
handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan 
erfaren yrkesutövare inom området. 
 
Vid bedömning av om bristande diagnostik föreligger tillämpas inget 
facitresonemang. Om diagnosen är riktig med utgångspunkt i den kunskap 
man hade vid diagnostillfället gäller den bedömningen, även om det i 
efterhand med ny kunskap visar sig att diagnosen var felaktig.110

                                                 
106 Prop. 1995/96: 187 s. 82 

  

107 Viabel = kapabel att leva, växa eller utvecklas, se Aetna Intelihealth's medicinska 
lexikon  
108 SOU 2004:12 s. 121-122 
109 PRS 1999:09 
110 Prop. 1995/96: 187 s. 41 
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I ärende avseende tumörklassifikation för en 2-årig pojke kunde PSN 
konstatera att pojken skulle ha fått en ökad medicinering i samband med att 
svårighetsgraden av hans tumörsjukdom uppgraderades, men medicinering 
ökades inte direkt vid uppgradering. Det framgick dock inte av den 
omfattande utredningen att den uteblivna ökningen av medicineringen 
påverkat händelseförloppet. Någon skada hade således inte uppkommit och 
någon ersättningsbar patientskada förelåg inte.111

 
  

Ett annat ärende avsåg försenad diagnos av svamp i hårbotten på en 5-årig 
pojke. Det visade sig föreligga en blandinfektion, där svampinfektion 
orsakat ett utdraget behandlingsförlopp. De symtom som fanns borde ha 
väckt misstanke om svampinfektion tidigare och behandling satts in. Om så 
hade skett skulle sjukdomsförloppet förkortats och behovet av andra 
behandlingsinsatser minskat. Det utökade lidandet kunde ersättas som 
patientskada.112

 
  

Vid utredning av patientskada enligt denna grund måste handläggaren ta 
ställning till följande: 
 

1. Har iakttagbara kliniska förändringar och symtom tolkats på ett 
vedertaget sätt? 

2. Har man valt adekvata/tillräckliga undersökningar och utfört dem på 
ett riktigt sätt?  

3. Har undersökningsresultaten tolkats på ett korrekt sätt? 
4. Föreligger en fördröjning med att ställa rätt diagnos, i så fall från 

vilken tidpunkt? 
5. Om fördröjd diagnos föreligger, har det med övervägande 

sannolikhet medfört någon merskada, i så fall vilken? 
 
Se även avsnitt 4.5 för beskrivning av bedömningen av bristande diagnostik. 

3.7 Infektionsskada (PSkL 6 § 1 st. 4 p.) 

Frågeställning enligt den fjärde punkten, infektionsskada, förekommer, om 
än förhållandevis sällan. Förutsättningen för ersättning enligt PSkL 6 § 1 st. 
4 p. är personskada som med övervägande sannolikhet orsakats genom 
överföring av smittämne som lett till infektion i samband med under-
sökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ersätts enligt PSkL 
6 § 3 st. inte om omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste 
tålas. Vid bedömningen av om infektionen skäligen måste tålas ska hänsyn 
tas till arten och svårhetsgraden av den ursprungliga sjukdomen/skadan, 
patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.  
 
 
 
 

                                                 
111 PRS 2002:03 
112 PRS 2003:06 
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Avgörande för ersättning är att infektionen beror på smittämne som har 
överförts vid behandling. Infektioner som orsakats av smittämne som fanns 
hos patienten och kroppsegna bakterier medger inte rätt till ersättning.

Överfört smittämne 

113 
Smittämnet måste komma utifrån och ha överförts vid aktuell vårdåtgärd.114

 
   

Patientskadenämnden har tagit ställning till om infektion i samband med 
tandbehandling var ersättingsbar enligt patientskadelagen. Ärendet gällde 
hjärnabscess115 till följd av tandhygienistbehandling och 
fyllnadsbehandling. Nämnden kom fram till att det inte var övervägande 
sannolikt att smittämne överförts genom behandlingen när behandlingen 
utförts i ett, ur bakterio-logisk synpunkt, ”orent” område. Munhålan har en 
naturlig och rikhaltig förekomst av bakterier. För att infektionen ska anses 
vara överförd i samband med vårdåtgärd i ”orent” område måste patienten 
påvisa att infektionen inte orsakats av kroppsegna bakterier.116

 
   

Även om utredningen visar att ett smittämne överförts vid behandling är 
skadan inte ersättningsbar om omständigheterna gör att infektionen skäligen 
måste tålas. Vid skälighetsbedömningen är en riktlinje att med en allvarlig 
grundsjukdom finns större risk för komplikationer som skäligen måste tålas. 
Vad gäller möjligheten att förutse infektionen talar det för ersättning om 
infektionen varit svår att förutse. Omvänt gäller även att om infektionen var 
möjlig att förutse så utgår ingen ersättning. Exempelvis är infektionsrisken 
vid kateterbehandlingar, transplantationer och behandling som försämrar 
immunförsvaret hög och därmed får en infektion i samband med sådana 
behandlingar ofta tålas av patienten. Alla omständigheter ska dock vägas 
samman vid bedömningen.

Skälighetsbedömning 

117

 
 

Två olika ärenden gällande behandling av grå starr exemplifierar skälighets-
bedömningen. I båda fallen kunde samband mellan infektion och utförd 
starroperation konstateras. Risk för infektion föreligger alltid vid operativa 
ingrepp. Vid den här typen av operation var dock infektionsrisken ringa och 
svår att förutse.  
 
I det ena fallet fick patienten en period med besvär. Den ursprungliga 
ögonsjukdomen bedömdes vara av betydligt allvarligare art än infektionen. 
Operationen var nödvändig för att rädda synen och infektionen var av 
relativt lindrig art. Någon ersättningsbar patientskada förelåg därför inte då 
patienten enligt skälighetsbedömningen borde tåla infektionen.  
 

                                                 
113 Prop. 1995/96: 187 s. 83 
114 Wilow s. 43 
115 En hjärnabscess är en infektion med varbildning inne i hjärnan. (Medicinsk ordbok) De 
flesta hjärnabscesser orsakas av sekundär spridning från primära infektionshärdar i andra 
organ, t.ex. sinus, tänder, öron, lunga, hjärtklaffar. 
(http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2942) 
116 Patientskadenämnden 2002:09, Dnr 51/2002 
117 Prop. 1995/96: 187 s. 83-84 
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I det andra fallet var förutsättningarna för operationen desamma, men 
följden blev istället att patienten förlorade synen till följd av infektionen, 
fick genomgå en omoperation och orsakades smärta under infektionstiden. I 
det fallet ansågs följderna av infektionen vid en samlad bedömning inte stå i 
rimlig relation till förutsättningarna för behandlingen och enligt skälighets-
bedömningen borde patienten inte tåla infektionen utan ersättningsbar 
patientskada beviljades.118

 
   

Vid utredning av patientskada enligt denna grund måste handläggaren ta 
ställning till följande: 
 

1. Har personskada med övervägande sannolikhet orsakats genom 
överföring av smittämne, d.v.s. icke-kroppsegna bakterier, som lett 
till infektion i samband med den utförda behandlingen? 

2. Är infektionen/personskadan i så fall svårare än den sjukdom/skada 
som patienten behandlades för? 

3. Gör de aktuella omständigheterna att infektionen/personskadan 
skäligen måste tålas?  

3.8 Olycksfallsskada (PSkL 6 § 1 st. 5 p.) 

Ibland inträffar det olyckor även i samband med vårdsituationer och 
anmälan prövas då enligt PSkL 6 § 1 st. 5 p. som medger ersättning för 
personskada som med övervägande sannolikhet orsakats 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 utrustning. Paragrafen avser inte olycksfall som inte har 
någon anknytning till vårdsituationen, d.v.s. olyckor som skulle kunnat 
inträffa var som helst, såsom att patienten snubblar i en trappa.119

 
  

Olycksfallet ska ha samband med en vårdåtgärd eller liknande åtgärd som 
vidtagits av vårdpersonal.120 Patienten behöver inte ha direkt kontakt med 
vårdpersonalen; det är tillräckligt att han eller hon försätts i en situation med 
förhöjd olycksfallsrisk. Sjuktransport omfattar ambulanstransport och 
liknande transporter till och från en vårdinrättning.121

 
 

Olycksfallsbegreppet i sig definierades enligt den frivilliga patient-
försäkringen, som ligger till grund för patientskadelagen, enligt den gängse 
betydelsen, nämligen skada som en person ofrivilligt drabbas av genom en 
plötslig yttre händelse.122 Förarbetena anger ingen avvikelse från den 
definitionen. Skada vid aktiviteter som mer allmänt rekommenderats av 
vårdpersonal, såsom motion, utgör som regel inte grund för patientskada.123

                                                 
118 PRS 1998:03 och 1998:05 

 

119 Prop. 1995/96: 187 s. 84 
120 Prop. 1995/96: 187 s. 45 
121 Prop. 1995/96: 187 s. 84 
122 SOU 1994:75 s.114 
123 SOU 1994:75 s. 148 
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Skada till följd av den utförda behandlingen i sig är alltså inte en 
olyckshändelse eftersom behandlingen är en planerad åtgärd och inte en 
plötslig, utifrån kommande händelse. Exempel på olyckshändelser i 
samband med en vårdsituation är t.ex. att en tandläkare tappar ett 
undersökningsverktyg i svalget på patienten, eller att undersökningslampan 
lossnar och faller på patienten. Detta är inte en planerad del av 
behandlingen.  
 
Ersättning för olycksfall i samband med sjuktransport har prövats av PSN i 
ärende där patient skulle hämtas av ambulans. Ambulanssjukvårdarna lät 
patienten gå själv nedför en trappa. Patienten föll då och skadade foten. 
Förflyttningen nedför trappan bedömdes vara en del av sjuktransporten till 
sjukhuset och ersättningsbar patientskada förelåg därför.124

 
  

Två ärenden där patienten skadades i samband med toalettbesök har fått 
olika utfall beroende på olika omständigheter. I det ena ärendet ansågs 
ersättningsbar patientskada föreligga eftersom patienten inte kunde ta sig 
själv till toaletten utan gick med stöd av vårdpersonal och därmed ansågs 
vara under vård.125 I det andra ärendet var patienten självständig i sin 
allmänna dagliga livsföring och gick själv på toaletten. Skadan hade alltså 
inträffat under en vardaglig händelse och hade även kunnat inträffa i 
hemmet. Händelsen ansågs inte ha samband med vård och ersättningsbar 
patientskada förelåg inte.126

 
    

Under vissa omständigheter kan förhöjd olycksfallsrisk anses föreligga. Så 
var fallet i ett ärende där en äldre man kom till sjukhus akut efter att ha 
trillat i en affär. Patienten besvärades av yrsel. Eftersom mannen hade 
hjärtsvikt och förmaksflimmer lades han in för observation. Under natten 
gick mannen upp och påträffades på golvet. Då hade han ådragit sig en 
bäckenfraktur. PSN bedömde att patientens allvarliga sjukdomssymtom inte 
uppfattats korrekt. Kontinuerlig bevakning hade varit motiverad då 
patienten lades in för observation. Eftersom inga skyddsåtgärder vidtogs 
ansågs patienten ha försatts i en situation som innebar en förhöjd 
olycksfallsrisk till följd av sitt nedsatta allmäntillstånd. Under sådana 
omständigheter ansågs patienten berättigad till ersättning då olycksfallet 
hade samband med vården.127

 
    

Vid utredning av patientskada enligt denna grund måste handläggaren ta 
ställning till följande: 
 

1. Har den aktuella situationen samband med vårdåtgärd? 
2. Är det ett olycksfall, d.v.s. en plötslig, utifrån kommande händelse? 
3. Har personskada med övervägande sannolikhet orsakats genom 

olycksfallet? 

                                                 
124 PRS 2002:11 
125 PRS 2007:10 
126 PRS 2009:04 
127 PRS 2002:15 
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3.9 Medicineringsskada (PSkL 6 § 1 st. 6 
p.) 

Ersättning enligt PSkL 6 § 1 st. 6 p. utgår för personskada som med 
övervägande sannolikhet orsakats genom förordnande eller utlämnande av 
läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar. Anmälan om 
medicineringsskada är mycket ovanlig för tandläkare. Även om en 
tandläkare har rätt att föreskriva läkemedel, behandlas åkommor i munhålan 
i mycket liten utsträckning med medicin och tandläkarens behörighet att 
skriva ut läkemedel är begränsad.  
 
Tandläkare är behöriga att utfärda recept. Behörigheten begränsas till 
receptbelagda läkemedel som appliceras lokalt i munhålan och på 
angränsande vävnader och till receptbelagda läkemedel för behandling och 
förebyggande behandling av sjukdomar i eller på tänderna eller på 
angränsande vävnader. Tandläkare får även föreskriva receptfria läkemedel 
på odontologiska indikationer. Också tandhygienister får förordna vissa 
läkemedel på odontologiska indikationer.128

 
  

Läkemedelsbiverkningar undantas enligt PSkL 7 § 2 p. Dessa omfattas av 
läkemedelsförsäkringen. Regeln om medicineringsskada i PSkL innefattar 
inte när patienten själv använder en medicin felaktigt, utan att det beror på 
misstag vid ordinationen från sjukvårdspersonalen.129

 
 

Ärende där patient drabbades av psykos och försökte begå självmord efter 
en operation berörde bl.a. den medicinering (antibiotika) patienten fått i 
samband med operationen. Det psykotiska genombrottet bedömdes ha 
samband med operationen i kombination med de mediciner patienten fått. 
Medicinen sattes dock in på rätt indikation och i rätt dos. Ersättning från 
patientförsäkringen är bara möjlig om läkemedel används på ett sätt som 
strider mot gällande anvisningar, d.v.s. används på felaktigt sätt, med 
felaktig dosering eller vid kontraindikation. I annat fall ska rätt till 
ersättning prövas enligt läkemedelsförsäkringen. Eftersom läkemedlet 
lämnats ut korrekt förelåg ingen ersättningsbar patientskada på denna 
grund.130

 
    

Vid utredning av patientskada enligt denna grund måste handläggaren ta 
ställning till följande: 
 

1. Har personskada med övervägande sannolikhet orsakats till följd av 
att läkemedel lämnats ut i strid med föreskrifter eller anvisningar?  

                                                 
128 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande av 
läkemedel m.m. (receptföreskrifter) 7, 9, 10 och 11 §§ 
129 Prop. 1995/96: 187 s. 46-47 
130 PRS 2002:08 
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3.10 Undantag från rätten till ersättning 

Ersättning för patientskada lämnas enligt PSkL 7 § 1 st. 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. Regeln tar sikte på akuta vårdsituationer där det inte 
finns tid att vidta alla försiktighetsåtgärder och allvarliga tillstånd som 
kräver att vårdgivaren tar större risker.131 Undantaget gäller dock enbart 
situationer som är så allvarliga att patienten riskerar att dö eller drabbas av 
svår invaliditet utan behandling. Svår invaliditet innebär bestående 
funktionsnedsättning som gör att patienten inte kan återgå till normal 
livsföring. Vid bedömningen tar man ställning till om behandlingen var 
nödvändig och om det fanns annan möjlig behandling.132

 
    

I ett ärende där patienten drabbades av allvarlig infektion i samband med 
kranskärlsoperation tog PSN bl.a. ställning till om undantagsbestämmelsen 
var tillämplig. Patienten hade haft två hjärtinfarkter tätt på varandra. Flera 
av kranskärlsträdets grenar var förträngda och patienten riskerade att 
utveckla en ny infarkt med dödlig utgång. Komplikationsrisken ökade 
eftersom patienten hade diabetes. Infektionen i sig bedömdes inte skäligen 
behöva tålas då den var omöjlig att förutse och så omfattande och livsfarlig 
att den inte stod i rimlig relation till sjukdomen som föranledde 
behandlingen, trots grundsjukdomens allvarliga art. Vid bedömning av om 
undantagsbestämmelsen var tillämplig vägdes in att vårdbehovet inte var 
akut, utan operationen kunde planeras normalt och normala förberedelsen 
kunde vidtas. För att förebygga allvarlig utveckling av grundsjukdomen 
måste stora risker tas. Risken för en så svårartad infektion som inträffade 
var dock oförutsebar och hade inte kunnat vägas in i riskbedömningen inför 
operationen. Den samlade bedömningen gav därför att undantags-
bestämmelsen inte var tillämplig; ersättningsbar patientskada förelåg.133

 
 

Undantagsbestämmelsen ansågs tillämplig i ett ärende där patienten 
behandlats med outspädd adrenalinlösning, då utspädd inte kunde återfinnas 
vid den akuta behandlingen. Det var nödvändigt att behandla patienten med 
adrenalin p.g.a. att patienten hade fått en anafylaktisk chock som är 
livshotande utan behandling. Patienten fick bröstsmärtor och huvudvärk 
efter behandlingen. Läkarens ansågs dock ha agerat korrekt i nödsituationen. 
Undantagsbestämmelsen var tillämplig och ersättningsbar patientskada 
förelåg därför inte. 134

                                                 
131 Prop. 1995/96: 187 s. 48 

 

132 Prop. 1995/96: 187 s. 85 
133 PRS 1999:07 
134 PRS 2009:07 



 37 

4 Odontologi möter juridik 

4.1 Inledning 

Det finns lika många varianter på anmälan om patientskada som det finns 
anmälare och varje ärende har sina individuella omständigheter. Bland 
anmälningarna finns dock vissa återkommande skadetyper med känd 
gränsdragningsproblematik. De vanligaste av dessa vid bedömning av 
tillförd skada enligt PSkL 6 § 1 st. 1 p. är instrumentfraktur, perforation och 
känselbortfall. Bedömningen av skada p.g.a. felaktig diagnostik, PSkL 6 § 1 
st. 3 p., avser ofta kariesskador eller följder av parodontit (tandlossning). I 
det följande avser jag att närmare beskriva när dessa skador uppstår och 
förutsättningarna för att de ska kunna ersättas som patientskador.135

4.2 Instrumentfraktur 

 

När pulpan i tanden har blivit inflammerad kan detta avhjälpas genom 
rotbehandling. Pulpan avlägsnas och ersätts med rotfyllningsmaterial. Syftet 
med behandlingen är att häva inflammationen och behålla tanden. Det är 
dock ingen garanti för att en ny inflammation inte uppstår, hur klanderfritt 
rotbehandlingen än utförts. Tanden kommer ofrånkomligen att ha en sämre 
prognos på lång sikt. 
 
Vid rensningen av tanden, då pulpan avlägsnas, kan rensinstrumentet fastna 
och gå av i rotkanalen. Den del av rensinstrumentet som blir kvar i 
rotkanalen kallas instrumentfraktur. Förutsättningen då behandlingen 
inleddes var att vävnaden i tanden var inflammerad. Målet med 
behandlingen var att ersätta pulpan med rotfyllningsmaterial. Beroende på 
hur instrumentfragmentet sitter kan det i sig fungera som rotfyllnings-
material. Det avsedda resultatet med behandlingen kan alltså uppnås ändå 
och det är inte självklart att en behandling då rensinstrumentet går av är 
misslyckad.  
 
Sitter instrumentfragmentet på ett sätt som gör att det kommer att hindra att 
inflammationen läker ut eller sannolikt orsaka en framtida inflammation är 
det lämpligt och ibland nödvändigt att avlägsna instrumentfragmentet, t.ex. 
genom fortsatt rensning, genom att vibrera loss det eller genom 
rotspetsoperation. Alternativt kan tanden behöva dras ut. 
 

                                                 
135 Samtliga beskrivningar av skadetyper är kunskap jag fått genom mitt arbete som 
handläggare av patientskador på Trygg-Hansa. Min mentor inom odontologi, tandläkare 
Sven Arvidsson, är min främsta källa. Tdl Arvidsson har faktagranskat uppsatsen i sin 
helhet och det här kapitlet i synnerhet. Det finns mig veterligen ingen publikation som 
beskriver skadetyperna. Denna källhänvisning gäller hela avsnitt 4. 
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Att ett instrumentfragment går av vid behandlingen anses vid den 
medicinska bedömning vara något som hade kunnat undvikas. Den 
springande punkten vid bedömningen är om någon personskada har tillförts. 
Instrumentfrakturen i sig är inte en personskada, men de komplikationer den 
kan ge upphov till anses vara en personskada. I praktiken avgör tandläkaren 
vilken prognos tanden har efter instrumentfrakturen. Är resultatet detsamma 
som efter en rotbehandling helt utan komplikationer fullföljs behandlingen. 
Bedömer istället tandläkaren att en avhjälpande behandling är nödvändig är 
det utökade behandlingsbehovet orsakat av instrumentfrakturen och 
ersättningsbart som patientskada.  
 
En rotfylld tand kan få följdkomplikationer, med eller utan instrument-
fraktur. Om en inflammation uppstår flera år efter en rotbehandling då en 
instrumentfraktur inträffat är det en odontologisk bedömning att avgöra om 
orsaken till inflammationen är instrumentfrakturen i sig eller om det beror 
tandens status, som ju från början orsakade det ursprungliga rotbehandlings-
behovet. Juridiken ställer kravet att det med övervägande sannolikhet är 
instrumentfrakturen som orsakat komplikationen för att det ska vara en 
ersättningsbar patientskada. Uppstår inflammationen vid en annan rot än 
den där instrumentfrakturen sitter är det uppenbart att inflammationen inte 
beror på instrumentfrakturen.  

4.3 Perforation 

Vid olika behandlingar öppnar tandläkaren tanden och arbetar i tandens inre. 
Öppnandet av tanden kallas trepanering. Vid inflammation i tanden rensas 
rotkanalerna. Rensningen är ibland besvärlig att genomföra, särskilt på äldre 
personer. Rotkanalen kan vara svår att hitta eftersom denna helt eller delvis 
vuxit igen då pulpan minskat i omfång. Risken för komplikationer ökar med 
ökade svårigheter vid behandlingen.  
 
Det finns även anledning att borra i en rotfylld kanal om tandkronan är så 
dålig att man beslutat byta ut den mot en konstgjord krona, som förankras 
med ett stift i rotkanalen.  
 
Perforation innebär att tandläkaren går igenom tandens substans med borr 
eller fil. Det kan inträffa vid trepaneringen eller vid rensningen av 
rotkanalerna. En perforation i roten kallas rotperforation. En rotperforation 
kan uppstå om tandläkaren inte hittar rätt riktning utan borrar genom 
rotytan. Perforationen medför en risk för infektion och kan i vissa fall 
förslutas med ett material som stelnar i kontakt med vätska, Mineral Trioxid 
Aggregat (MTA). Alternativet är att dra ut tanden.  
 
En perforation kan även uppstå ovanför roten. En förbindelse in till pulpan 
kan dock uppstå genom en djupare kariesskada och är då inte en tillförd 
skada genom utförd behandling. Kan man se på röntgen att det finns en 
sådan förbindelse innan behandling är det inte en skada orsakad genom 
utförd behandling och därmed inte en ersättningsbar patientskada.  
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Det är oftast inte några större svårigheter att fastställa orsakssamband 
mellan behandling och perforation. Det kan dock uppstå oklarheter om när 
perforationen uppstod och vilken tandläkare som orsakat den. Det är 
försäkringsmässigt viktigt att veta vem som orsakat skadan eftersom skadan 
ska hanteras via den tandläkares patientförsäkring som orsakat skadan. Det 
finns även situationer när skadan inte omfattas av PSkL, eftersom skadan 
uppstått när patienten sökt vård utomlands. 

4.4 Känselbortfall 

I samband med ingrepp i munnen kan nerver skadas. Det kan bero på att en 
nerv helt eller delvis går av till följd av ett operativt ingrepp, till exempel 
vid extraktion eller då en implantatskruv opereras in. Det kan också bero på 
att en lokalbedövning inte släpper. Följden av att nerven skadas kan vara 
känselbortfall i visst område, svårigheter att styra muskler och förlust av 
smak. En skadad nerv kan läka även om läkningsprocessen kan ta tid, i 
normalfallet upp till två år. Blir skadan bestående kan det medföra en stor 
begränsning i vardagen för den drabbade patienten, framförallt i sociala 
sammanhang med svårigheter att äta utan att mat och saliv rinner ut ur 
mungipan och med nedsatt upplevelse av mat och kyssar.  
 
Sambandet mellan neurologiska besvär och utförd behandling måste 
fastställas. Avvikande neurologiska symptom förekommer utan påverkan av 
viss behandling. Finns det ett orsakssamband mellan nervskada och utförd 
behandling är orsaken till nervskadan avgörande för om det är en 
patientskada eller inte. Om känselbortfallet orsakats av det operativa 
ingreppet hade det som regel gått att undvika komplikationen genom att 
utföra operationen på annat sätt. Tandläkaren har alltså kommit för nära 
nerven och skadat den. Oftast är den typen av skada ersättningsbar. Om det 
däremot beror på att bedövningen inte släppt är det som regel inte en 
ersättningsbar patientskada, eftersom det objektivt sett inte var möjligt att 
undvika skadan genom att utföra behandlingen på annat sätt eller genom att 
välja ett annat tillgängligt förfarande.  
 
Det finns olika metoder för lokalbedövning beroende på vilken tand som ska 
behandlas. Bedövningen syftar till att blockera signalen i nerven. För de 
främre tänderna som är mer åtkomliga använder man infiltrationsbedövning, 
då bedövningsmedel injiceras precis intill den tand som behandlas, vid 
nervens slut. Det är enklare att ha kontroll över bedövningen när 
infiltrationsbedövning används än när alternativet, ledningsbedövning 
används. Ledningsbedövning används när det är svårare att komma åt längre 
in i munnen. Bedövningen placeras en bit ifrån det område som ska 
behandlas men djupare ner vid nervstammen. Hela området som skulle ha 
fått impulser från nervstammen blir bedövat. Tandläkaren måste sticka nålen 
djupt och träffa rätt med ledning av anatomin. Det är inte möjligt att ha full 
kontroll över hur injiceringen träffar. Det är i praktiken ett blint förfarande. 
Vid ledningsbedövning i underkäken blockeras nervus mandibularis. Denna 
typ av bedövning brukar kallas mandibularinjektion. 
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Ärende då ledningsblockad har använts vid behandling av tand 46 (kindtand 
i underkäken) har prövats av Patientskadenämnden, både avseende 
utförandet av bedövningen och om annat tillgängligt förfarande fanns. 
Nämnden kom fram till att bedövningsmetoden är väl etablerad och effektiv. 
En nervskada kan uppstå vid det blinda bedövningsförfarandet även om det 
är korrekt utfört. För kindtänder i underkäken bakom femte tanden är 
ledningsblockad den vedertagna bedövningsmetoden och någon annat 
tillgängligt förfarande finns därför inte. Skada på grund av bedövning är 
därmed inte ersättningsbar enligt patientskadelagen.136 För en tand som 
sitter längre fram, i det aktuella ärendet tand 44, har nämnden dock kommit 
fram till att skadan hade kunnat undvikas eftersom det var möjligt och 
mindre riskfyllt att använda infiltrationsbedövning istället för lednings-
bedövning. Därmed var skadan ersättningsbar enligt PSkL 6 § 1 st. 1 p.137

 
  

Mest utsatt för skador är nervus alveolaris och därefter nervus lingualis. Det 
är sällsynt att motoriska nerver, nervus facialis, skadas.138 Både nervus 
alveolaris och nervus lingualis är sensibla grenar av nervus mandibularis, 
underkäksnerven.139

4.5 Felaktig diagnostisering 

 Vid invaliditet är ramvärdet som ligger till grund för 
gradering av besvären olika beroende på vilken nerv som drabbas, se vidare 
avsnitt 6.3.2.1. 

Anmälan om felaktig diagnostisering avser ofta följder av karies eller 
parodontit (tandlossning). Båda dessa åkommor är sjukdomar och 
ursprunget till dem står inte att finna i tandläkarens omsorg.  
 
Karies är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier som finns i 
munhålan. Tandytan angrips av bakterierna och emaljen urkalkas. I sin 
förlängning kan karies orsaka hål i tänderna.140 Tandlossning är en 
inflammatorisk sjukdom i tändernas stödjevävnad. Vävnaden bryts ned och 
gör att tänderna successivt förlorar sitt fäste och lossnar.141

 
 

Både karies och tandlossning går att behandla. Tandläkaren kan ställa 
diagnos, utföra de behandlingar som är påkallade och ge instruktioner för 
egenvård. Både karies och tandlossning kräver omfattande egenvård från 
patienten för framgångsrik behandling. Sjukdomen i sig är ingen tillförd 
skada och inte heller behandlingsbehovet på grund av sjukdomen är det. 
Varken karies eller tandlossning behöver ha ett aggressivt förlopp och kan 
stå obehandlad utan att tillståndet förvärras. Sjukdomarna kan även ha ett 
plötsligt aggressivt förlopp till följd av t.ex. muntorrhet i samband med 
medicinering. Även med korrekt vård kan såväl karies som tandlossning 
                                                 
136 PRS 1999:3 
137 PRS 1999:4 
138 Bågenholm et al s.68 
139 Odontologisk ordbok 
140 http://sv.wikipedia.org/wiki/Karies 
141 http://sv.wikipedia.org/wiki/Parodontit 
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förvärras och leda till ett omfattande behandlingsbehov. Om patientens 
egenvård brister kommer sjukdomen att förvärras, även om tandläkaren 
vidtar de åtgärder som står inom tandläkarens rådande. 
 
Svårigheten vid bedömningen slutar dock inte där. Trenden vid behandling 
av karies är att avvakta med behandling vid mindre angrepp för att se om 
angreppet växer i storlek eller inte. Behandlingen i sig, att borra bort det 
angripna området och ersätta med fyllningsmaterial, försvagar tanden. Ett 
mindre kariesangrepp kan med fördel förbli obehandlat med god egenvård 
av patienten.  
 
Vid bedömning av om en fördröjd diagnos föreligger utgår man från vilka 
besvär som uppvisats vid undersökningstillfället, vilka undersökningar som 
gjorts samt hur symptom och undersökningsresultat har tolkats. För att 
diagnosen ska anses vara fördröjd eller felaktig krävs att den avviker från 
allmänt vedertagen praxis. 
 
En ersättningsbar patientskada föreligger om den bristande diagnostiken 
påverkat det initiala behandlingsbehovet, grundsjukdomens förlopp eller 
behandlingsprognosen. Det måste föreligga en merskada, d.v.s. en skada 
utöver grundsjukdomen. Om iakttagbara symtom har tolkats på ett 
vedertaget sätt, tandläkaren har valt tillräckliga undersökningar och utfört 
dem på ett riktigt sätt och undersökningsresultaten har tolkats korrekt, 
föreligger ingen fördröjning med att ställa rätt diagnos och därmed har ingen 
merskada uppkommit. Om däremot tandläkaren förbisett att ställa en 
diagnos och detta får till följd att ett kariesangrepp eller följden av en 
tandlossningssjukdom blir mer omfattande än vad som hade varit fallet om 
sjukdomen behandlats tidigare, har behandlingen i sig orsakat en skada. 
Ursprungssjukdomen och det behandlingsbehov den betingar är aldrig en 
tillförd skada. Endast eventuell merskada och merbehandling utöver 
grundbehandlingsbehovet kan ersättas. Även om tandläkaren har försummat 
att ställa en korrekt diagnos finns ingen patientskada om tillståndet varit 
stabilt från den tidpunkt undersökningen gjordes och sjukdomen var möjlig 
att diagnostisera. Behandlingsbehovet är helt enkelt detsamma, trots att 
diagnos hade kunnat ställas tidigare. Inte heller ett plötsligt aggressivt 
förlopp som inte har med den bristande diagnosen att göra kan anses 
orsakad genom vård.   
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5 Patientens kostnader för vård 
och tandvård 

5.1 Inledning 

En betydande del av kostnaden för vård finansieras genom social-
försäkringen.142

5.2 Öppen hälso- och sjukvård 

 Egenavgiften, det vill säga den vårdkostnad den enskilda 
patienten har, är begränsad eftersom en stor del av sjukvårdskostnaderna 
finansieras av skattemedel genom socialförsäkringen. Ersättning för 
patientskada bedöms enligt reglerna i SkL 5 kap. 1-5 §§. Det är endast 
patientens egenavgift som ersätts från patientförsäkringen, d.v.s. 
ersättningen samordnas med ersättning från socialförsäkringen. Innan jag 
går in på vilken ersättning som kan utgå i avsnitt 6, kommer jag därför att 
beskriva hur regelverket kring vård- och tandvårdskostnader ser ut. 
Egenavgiften är mer komplicerad att räkna ut för tandvård och uppgår till 
högre summor än vid allmän vård. Det krävs därför att den handläggare som 
betalar ut ersättning för patientskada inom tandvård har en uppfattning om 
vilken tandvårdsersättning som kan utgå och kontrollerar att behandlande 
tandläkare avräknar tandvårdsersättning korrekt i kostnadsförslag inför 
planerad behandling.  

Inom den allmänna vården finns ett högkostnadsskydd som gör att 
kostnaden för vården begränsas till 900 kronor per år för patienten. Grund 
för ersättning för öppen hälso- och sjukvård fastställs av regeringen.143

5.3 Statligt tandvårdsstöd 

 
Ersättning för tandvård ingår inte i den öppna hälso- och sjukvården, utom i 
fall som anges i stycke 5.4, utan faller under en egen reglering.  

Egenavgiften för patienten är betydligt högre för tandvård än för övrig vård. 
Tandvårdsersättning utgår via Försäkringskassan. Försäkringskassan är 
central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen samt för andra 
förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska handläggas av 
Försäkringskassan.144

 

 Tandvårdsersättningen betalas ut till tandläkaren och 
dras därmed av från tandläkarens arvode så att egenavgiften för patienten 
minskar. 

                                                 
142 Hellner s. 372 
143 AFL 2 kap. 2 § 
144 Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan 1 § 
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Tidigare förordning fastslog att tandvårdsersättning skulle utgå för 
behandling som är nödvändig för att uppnå ett, från odontologisk synpunkt, 
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. En vårdgivare skulle i 
första hand erbjuda patienten sådan behandling som omfattas av 
tandvårdsersättningen.145 Sedan 1 juli 2008 gäller nya regler om statligt 
tandvårdsstöd som utgår från beslut om vilken tandvård som ska 
subventioneras och fastställda referenspriser. En statlig myndighet, 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, beslutar vilken tandvårds-
behandling som ska ingå i det statliga stödet för tandvård.146

 
 

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag och 
tandvårdsersättning. Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för 
förebyggande tandvård och tandvård som patienten behöver för att åtgärda 
smärta och sjukdomar eller för att kunna äta, tugga och tala utan större 
hinder samt för att åstadkomma ett utseendemässigt godtagbart resultat. 
Tandvården ska syfta till att så långt möjligt bevara munnens vävnader. 
Behandlingens kvalitet och hållbarhet vägs mot kostnaderna. Statligt 
tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med 
den 1 januari det år då patienten fyller 20 år.147 Tandvård för barn och 
ungdomar till och med det år de fyller nitton år ska vara avgiftsfri. Avgift 
får dock tas ut om patienten begär tandvård som inte är nödvändig för att 
uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt 
godtagbart resultat.148

 
  

Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året. För patienter som 
fyller lägst 20 år och högst 29 år eller lägst 75 år under det år som 
tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300 kronor om 
året.  
 
Tandvårdsersättning utgår enligt referenspriser för ersättningsberättigande 
tandvårdsåtgärder med ökad ersättning ju högre behandlingskostnader en 
patient har. Varje tandvårdsåtgärd som omfattas av högkostnadsskyddet har 
ett referenspris. När patientens sammanlagda kostnader för ersättnings-
berättigande tandvårdsåtgärder enligt referenspriset under en ersättnings-
period överstiger 3 000 kronor, lämnas tandvårdsersättning med 50 % av 
referenspriset som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor, och 85 
% av referenspriset som överstiger 15 000 kronor.149

                                                 
145 Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa 6 § 

 Tandläkaren kan ha en 
högre taxa än referenspriset anger. För den del av behandlingskostnaden 
som överstiger referenspriset utgår ingen tandvårdsutsättning utan patienten 
betalar alltid 100 %. Skulle tandläkaren ta ett lägre pris än referenspriset 
utgår tandvårdsersättning enligt det faktiska priset och inte enligt referens-
priset. Högkostnadsskyddet beräknas årsvis, men det går att påbörja en ny 
ersättningsperiod innan den gamla är slut. Det kan vara fördelaktigt om man 

146 www.tlv.se/tlv - Om TLV 
147 Lag om statligt tandvårdsstöd 1 kap. 1, 3 och 4 §§ 
148 Tandvårdslag (1985:125) 7 och 15 a §§ 
149 Förordning om statligt tandvårdsstöd (2008:193) 4 och 5 §§ 

http://www.tlv.se/tlv�
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står inför en mer omfattande behandling eller flera dyra behandlings-
åtgärder.150

 
 

Vårdgivaren ska tillhandahålla prislistor med uppgifter om vårdgivarens 
priser samt referenspriser. Om vårdgivaren föreslår en tandvårdsåtgärd som 
inte är ersättningsberättigande, ska vårdgivaren upplysa patienten huruvida 
det finns någon annan åtgärd som kan berättiga till statligt tandvårdsstöd. På 
tandvårdsräkningen ska vårdgivaren ange sitt pris, referenspriset med 
åtgärdskod samt den tandvårdsersättning som utgår.151

5.4 Tandvård enligt avgift i öppen hälso- 
och sjukvård 

  

I vissa fall kan tandvård utföras enligt bestämmelserna om avgifter som 
avser öppen hälso- och sjukvård, d.v.s. med begränsning till högkostnads-
skyddet på 900 kronor. Det gäller nödvändig tandvård för vissa funktions-
hindrade och personer som har varaktigt behov av omfattande vård och 
omsorg och som vårdas enligt kommunens vårdansvar, hemsjukvård eller 
motsvarande. Det gäller även personer som har behov av särskilda 
tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad 
tid samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling, 
som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.152

 
  

Nödvändig tandvård enligt ovan avser sådan tandvård som i det enskilda 
fallet påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala. Finns flera behandlingar 
som ger godtagbara resultat avgör kostnadseffektiviteten. Kan mer 
omfattande behandling inte utföras ska behandlingen inriktas på att 
motverka smärta och obehag genom att hålla patienten fri från sjukliga 
förändringar i munnen.153

 
  

Tandvård som är ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid avser 
tandvårdsbehandling:  
 

1. till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om 
inte missbildningen endast är av ringa omfattning,   

2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet,   
3. av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall,   
4. på patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp där fullständig 

infektionsfrihet är ett medicinskt krav,   
5. på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt 

nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan,   
6. på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett 

odontologiskt samband med patientens grundsjukdom,   
                                                 
150 http://www.tandlakarebenke.praktikertjanst.se/default.asp?id=2080 
151 Förordning om statligt tandvårdsstöd (2008:193) 8, 9 och 11 §§ 
152 Tandvårdslag (1985:125) 8 a § och 15 a § 6 st 
153 Tandvårdsförordning (1998:1338) 9 § 
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7. på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller 
halsregionen,   

8. på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller 
käkregionen (orofaciala smärtsyndrom),   

9. på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné,   
10. på patienter med Sjögrens syndrom eller med nedsatt salivfunktion 

till följd av strålbehandling.154

 
   

Oralkirurgisk behandling specificeras till: 
  

- behandlingar av käkfrakturer,   
- käkledskirurgi,   
- rekonstruktiv (återuppbyggande) och ortognat (korrektion av 

käkställningsfel) kirurgi  
- utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,  
- utredningar och behandlingar av smärttillstånd,   
- övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska 

och medicinska resurser.155

 
   

För personer som är dokumenterat extremt tandvårdsrädda kan behandling 
för den extrema tandvårdsrädslan och den tandvård som utförs under denna 
behandling omfattas av bestämmelserna om avgifter som avser öppen hälso- 
och sjukvård. Extremt tandvårdsrädd kan personer anses vara som trots ett 
stort objektivt och subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år 
avhållit sig från tandbehandling, bortsett från kortvariga, akuta ingrepp, och 
som vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, psyko-
terapeut eller psykiater bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla. 
Behandlingen ska utföras av en tandläkare eller tandhygienist som har en 
icke obetydlig erfarenhet av extremt tandvårdsrädda patienter och som utför 
behandlingen i samverkan med legitimerad psykolog, psykoterapeut eller 
psykiater.156

 
 

Vid avvikande reaktioner mot dentala material, d.v.s. vid allergier, kan 
utbyte av tandfyllningar omfattas av högkostnadsskyddet för öppen hälso- 
och sjukvård. Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering 
kan också omfattas om behandlingen ingår i en utrednings- och 
behandlingsplan som upprättats av läkare med specialistkompetens inom ett 
område med anknytning till något eller några av patientens symtom. 157

                                                 
154 Tandvårdsförordning (1998:1338) 3 § 

    

155 Tandvårdsförordning (1998:1338) 2 § 
156 Tandvårdsförordning (1998:1338) 4-5 §§ 
157 Tandvårdsförordning (1998:1338) 6-7 §§ 
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6 Ersättning 

6.1 Inledning 

Ersättning för patientskada bedöms enligt reglerna i SkL 5 kap. 1-5 §§, dock 
med begränsning för självrisk och en högsta nivå för den ersättning som kan 
betalas ut.  
 
När man ser till skadeståndets storlek är det väsentligt att ta hänsyn till att 
den största delen av förlusten ersätts genom samhällets allmänna sociala 
skydd, främst genom sjukvård och socialförsäkring. Både vad avser 
kostnader för sjukvård och ersättning vid inkomstbortfall utgår ersättning 
från den allmänna försäkringen. Skadestånd i civilrättslig mening ersätter en 
mindre del av förlusterna vid personskada.158 Vid jämförelse av storleken på 
skadestånd i olika länder är det viktigt att ha detta i åtanke för att få en 
rättvis bild av hur den enskilde faktiskt kompenseras.159

6.2 Ersättning för ekonomisk förlust 

 

6.2.1 Inledning ekonomisk förlust 
Den ekonomiska ersättningen är reparativ och omfattar dels nödvändiga 
merkostnader, dels inkomstförlust. Den skadelidande ska hamna i samma 
ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.160 Vid uträkningen 
av förlusten tillämpar man en differensbedömning då man jämför hur 
situationen hade sett ut skadan förutan med hur den förändrats till följd av 
skadan.161

6.2.2 Kostnader  

  

Det är bara merkostnader som ersätts, det vill säga kostnader utöver vad 
patienten på grund av sitt grundbehandlingsbehov eller övriga omständlig-
heter skulle ha haft skadan förutan. Om sjukdomstiden innebär minskade 
                                                 
158 Hellner s. 371-372 
159 Bland de yrkanden en patient kan ha i samband med patientskada är krav på ersättning 
för kränkning i samband med behandlingen. Det förtjänar därför att påpekas att kränkning 
inte i sig är en personskada och därför inte omfattas av PSkL. Ersättningreglerna i SkL 5 
kap. 1-5 §§, som tillämpas vid patientskada, omfattar inte kränkningsersättning. 
Förutsättningen för att kränkningsersättning ska utgå är enligt SkL 2 kap. 3 § att en person 
blivit utsatt för allvarlig kränkning genom en brottslig handling som innefattar angrepp mot 
den kränktes person, frihet, frid eller ära. Exempel på detta är angrepp på den kroppsliga 
integriteten såsom våldtäkt, mordförsök, misshandel eller vållande till skada eller sjukdom. 
(Hellbacher m fl s. 13, Hellner s. 79-80) Kränkningsersättning fastställs enligt SkL 5 kap 6 
§. 
160 Wilow s. 66 
161 Hellner s. 356 
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levnadskostnader, t.ex. vid viss tids vistelse på sjukhus, görs avdrag i 
motsvarande utsträckning. En ersättningsbar kostnad måste vidare vara 
nödvändig. Den skadelidande ska så långt det är möjligt begränsa skadans 
verkningar.162 Den skadelidande har även bevisbördan för att en kostnad är 
nödvändig.163

 
 

Vid ersättning för kostnader spelar samordningen med den socialförsäkring 
som samhällets allmänna sociala skydd står för stor roll, se avsnitt 5. Endast 
patientens egenavgift ersätts. Samordning/avräkning görs enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer, såsom skadebegränsningsplikten.164

6.2.3 Inkomstförlust 

 Egen-
avgiften för patienten är betydligt högre för tandvård än för övrig vård. 
Tandvård blir därför kostsam och när utförd behandling inte ger förväntat 
resultat, vilket alltid är en risk vid arbete med levande biologisk vävnad, kan 
det få stora ekonomiska konsekvenser för patienten. Så länge det handlar om 
adekvata följder av grundbehandlingsbehovet utgår ingen ersättning från 
patientförsäkringen.  

Ersättning för inkomstförlust motsvarar, enligt SkL 5 kap. 1 § 2 st, 
skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha haft om han 
eller hon inte hade skadats och den inkomst som den skadelidande trots 
skadan har eller borde ha uppnått. Större delen av inkomstförlusten täcks av 
sjukpenning, sjuklön och kompletterande sjukförsäkring. Avräkning görs 
enligt SkL 5 kap. 3 §. Resterande del ersätts från patientförsäkringen. Vid 
begränsade inkomstförluster avser det den faktiska förlusten under förfluten 
tid. Vid allvarligare skador med bestående arbetsoförmåga som följd 
beräknas även en tänkt framtida inkomstförlust.165 Detta rubriceras som 
ekonomisk invaliditet och beräknas med utgångspunkt i den enskildes 
förutsättningar, såsom ålder, bosättning, utbildning, tidigare yrke samt 
rehabilitering.166 Den skadelidande har bevisbördan för att en inkomstförlust 
uppstått.167

6.3 Ideell ersättning 

 

6.3.1 Inledning ideell ersättning 
Utöver kompensation för ekonomisk förlust utgår ersättning för ideell 
skada. Ideell skada delas in i sveda och värk, menersättning och särskilda 
olägenheter. Den skadeståndsrättsliga praxisen har sammanställts i ett 

                                                 
162 SOU 1995:33 s. 64-65 
163 Wilow s. 67 
164 Randquist m.fl. s. 29 
165 Hellner s. 379 
166 SOU 1995:33 s. 74-75 
167 Wilow s. 67 
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tabellverk av Trafikskadenämnden168. Vid beräkningen av ersättning följs 
dessa tabeller, vilket ger en enhetlig och schematisk beräkningsgrund.169 
Samtliga uppgifter där enskild referens inte finns är sammanställningar av 
ersättningstabellen, se Trafikskadenämndens hemsida170

6.3.2 Besvär av övergående natur 

 där hela 
tabellverket finns tillgängligt. Ideell ersättning är, till skillnad från ersättning 
för inkomstförlust, skattefri. 

För fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur utgår ersättning för 
sveda och värk under period då akut sjukdomstillstånd kan anses föreligga. 
Ersättningen beräknas enligt Trafikskadenämndens tabeller.171

 
  

Enligt tabellverket utgår ersättning med ett fast belopp per månad under 
akut sjuktid. Det krävs i allmänhet att den skadelidande är sjukskriven för 
att ersättning för sveda och värk ska utgå och ersättning lämnas då i 
förhållande till sjukskrivningsgrad. Om det är uppenbart att akut sjuktid 
föreligger lämnas ersättning om besvären i sig från medicinsk synpunkt 
hade motiverat sjukskrivning. Detta resonemang tillämpas även för de som 
inte rent faktiskt kan åberopa sjukskrivning, t.ex. pensionärer, arbetslösa, 
långtidssjukskrivna, tjänstlediga etc. För de som inte blir formellt 
sjukskrivna är huvudregeln att utgå från att funktionsförmågan är helt 
nedsatt motsvarande hel arbetsoförmåga då akut sjukdomstid kan anses 
föreligga, om inte annat framgår av utredningen som gör att delvis 
funktionsnedsättning kan anses föreligga.172

 
 

Grundbeloppet kan höjas under sjukhusvård i förhållande till hur allvarlig 
skadan är.173 Utöver grundbeloppet kan tillägg utgå vid särskilda 
omständigheter såsom till exempel att vård utförs på intensivvårds-
avdelningen eller vid behandling med externa fixatorer, som borras fast 
genom huden in i benet. Ersättning utgår med en viss procent av 
grundbeloppet för annan vård än sjukhusvård.174

                                                 
168 Högsta domstolen har i NJA 1972 s. 81 och ett flertal domar därefter sanktionerat att 
tabellverken är normgivande vid fastställande av ersättning. Se även SOU 1995:33 s. 82-83 

 Det högsta procenttalet är 

169 Wilow s. 75 
170 www.trafikskadenamnden.se 
171 Hellner s. 390-391 
172 PRS 2003:15 
173 Till svår fysisk skada räknas allvarliga fall av dubbelsidig syn- eller hörselnedsättning 
samt svåra förlamningstillstånd och total eller i det närmaste total urin- och/eller fekal 
inkontinens. Hit hänförs också svåra skador i form av exempelvis krosskada, slitskada, 
brännskada, skaskada, ansiktsskada samt betydande skador på skilda kroppsdelar, frakturer 
med omfattande mjukdelsskador och liknande. Svår psykisk skada kan utgöra tillstånd med 
avskärmning från omgivningen genom exempelvis stumhet, minnesförlust, svåra frekventa 
återupplevanden av aktuell händelse, mycket svåra ångestattacker med känsla av 
identitetsförlust eller overklighet och psykotiska reaktioner på reaktiv bas eller påtaglig 
försämring av tidigare psykos. 
174 50 % Vård på intensivvårdsavdelning (IVA), 40 % Skasträck eller två externa fixatorer 
eller en extern fixator som fixerar större leder, d.v.s. proximalt om handleden respektive 
fotleden, 30 % Haloväst, externfixation (Hoffman) av bäckenfraktur, tibia- eller 
femursträck, thoracobrachial- (arm-bål-)gips (bästa arm), käkfixation och upprepade större   

http://www.trafikskadenamnden.se/�
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50 % tillägg, oavsett hur många olika enskilda tilläggsgrunder som 
föreligger. I grundbeloppet, det vill säga utan att medföra tillägg, ingår 
behandlingar såsom gipsning som inte går över led och behov av 
gånghjälp.175

 
  

Om akut sjuktid föreligger i samband med skada vid tandvårdsbehandling 
ersätts denna i första hand. Som regel föreligger inte akut sjuktid i samband 
med tandvårdsbehandlingar. En särskild ersättning utgår emellertid för 
smärtsam tandbehandling under icke akut sjuktid med en fastställd summa 
per behandlingstillfälle. Summan enligt Trafikskadenämndens ersättnings-
tabell 2010 är 215 kronor per behandlingstillfälle.  
 
Vid bestående känselbortfall finns inte någon egentlig akutperiod; skadan 
har uppstått momentant. Vid denna typ av skador utgår ersättning enligt 
praxis för en anpassningsperiod á tre månader. Därefter fastställs ersättning 
för de kvarvarande besvären individuellt, se avsnitt 6.3.3.2. Skulle en 
ersättningsbar nervskada läka och inte medföra någon medicinsk invaliditet, 
kan en individuell prövning av akuttiden göras enligt gängse normer. 

6.3.3 Bestående besvär 

6.3.3.1 Inledning bestående besvär 
Besvär som kvarstår efter det att tillståndet efter en skada blivit stationärt 
ersätts med åtskillnad för vilken typ av permanenta besvär det handlar om. 
Man gör skillnad på medicinsk funktionsnedsättning, utseendemässiga 
förändringar, förlust av kroppsdel och så kallade särskilda skadetyper.    

6.3.3.2 Menersättning 
Skador som inträffat från och med år 2002 ersätts med menersättning samt 
särskilda olägenheter. Menersättning omfattar fysiskt och psykiskt lidande 
till följd av till exempel kroppsfel, rörelseinskränkning, förlust av syn eller 
hörsel, anspänning i arbete och vid hushållsarbete samt oförmåga att utföra 
viss fritidssysselsättning. Ersättningen fastställs genom att de individuella 
besvären överförs till en invaliditetsgrad som sedan avgör ersättningen 
enligt gällande tabeller. Ersättningsbeloppet justeras med utgångspunkt i 
den skadelidandes ålder. En ung person får högre ersättning eftersom menet 
får större påverkan, då en ung person måste leva med invaliditeten under en 
längre tid än en äldre person som varit oskadad under större delen av sitt 

                                                                                                                            
operationer, 20 % Thoracobrachialgips (sämsta arm) hög armgips (inkl. armbåge, bästa 
arm), Bostonkorsett, externfixation av lårben, överarmsben eller dominant handled, 
tarmstomi, blåsstomi,  djupa infektioner med dagliga omläggningar (under 
omläggningstiden) och mer omfattande gipsfixation av dominanta handen, 10 % Hög 
armgips (sämsta arm), helbensgips eller externfixation (Hoffman) av underben, 
externfixation av icke-dominant handled och mer omfattande gipsfixation av icke-dominant 
hand 
175 Exempel på detta är underbensgips, underarmsgips, knäkappa, gång med en eller två 
kryck- käppar, gångbockar samt enklare dränage (galla) även om dränaget sitter under 
mycket lång tid. 
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liv.176

 

 Olika tabeller tillämpas för personer som är arbetsföra eller inte 
arbetsföra eftersom anspänning i arbetet ingår i menersättningen.  

Utöver menersättningen lämnas i särskilda fall ytterligare ersättning för 
särskilda olägenheter. Vid invaliditet under 15 % kan detta endast 
undantagsvis bli aktuellt. Vid högre invaliditeter ska olägenheten ändå 
utgöra ett avsevärt ingrepp i den skadelidandes livsföring som inte kan 
uppvägas av andra sysselsättningar samt en betydande förlust av 
livskvalitet.177

  
 

För skador som inträffat före år 2002 beräknas istället ersättning för lyte och 
men samt olägenheter i övrigt. Lyte och men omfattar sammantaget det som 
nu ingår i menersättning. Enligt den tidigare ersättningsformen görs dock 
skillnad på lyte och men. Lyte avser vanställande kroppsfel som ärr, hälta, 
förlust av arm eller ben eller liknande. Stadigvarande men avser följder av 
skadan såsom till exempel lidande till följd av rörelseinskränkning, dövhet, 
synförlust, sterilitet samt omgivningens reaktion på funktionshindret och 
begränsning av fritidssysselsättningar.178

 
  

Vid skador i samband med tandvård är menersättning mest frekvent till följd 
av känselbortfall. Ersättning utgår i förhållande till känselbortfallets 
utbredning och eventuella andra besvär till följd av nervskadan såsom 
smakbortfall, hängande mungipa och smärtproblematik. Det vanligaste är att 
tungnerven (nervus lingualis), underkäksnerven (nervus mandibularis) eller 
nerven som försörjer underläppens hud och slemhinna (nervus mentalis) 
skadas. Ramvärdet för sådant funktionsbortfall är 3, 4-5 respektive 4-6 % 
men om bortfallet inte är totalt ska invaliditetsgraden utgöra en andel av 
ramvärdet.179

6.3.3.3 Bestående utseendemässig förändring 
 

Ersättning utgår för bestående utseendemässig förändring. Ersättningen tar 
fasta på var på kroppen skadan är belägen och skadans svårighetsgrad. 
Mindre ärr som inte är direkt framträdande kan ersättas efter vad som anses 
vara skäligt. 
 
Vid amputationer finns en särskild tabell som omfattar både den 
utseendemässiga förändringen, inklusive vanligen förekommande ärr, och 
substansförlusten. Utöver detta tillkommer beräknande av menersättning. 
Tabellen omfattar tå, stortå, fot, underben, lårben och lårben/höft. För 
kroppsdelar som inte omfattas av tabellen, t.ex. näsa, öra, bröst etc. görs en 
individuell bedömning. 
 
Samtliga ersättningsbelopp förhöjs eller reduceras utifrån den skadelidandes 
ålder enligt särskild tabell. 

                                                 
176 Hellner s. 399-400 
177 Hellner s. 400-401 
178 SOU 1995:33 s. 87 
179 Gradering av medicinsk invaliditet s. 14 
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6.3.3.4 Särskilda skadetyper 
Ersättning för särskilda skadetyper omfattar förlossningshinder, missfall, 
förlust av mjälte, totalt synbortfall och förlust av frisk tand. För skador i 
samband med tandvård är självklart förlust av tand den mest förekommande 
skadetypen. 
 
Förlust av frisk tand ersätts enligt Trafikskadenämndens ersättningstabell 
2010 med 3 500 kronor. Summan åldersreduceras enligt särskild tabell, 
vilket innebär att avdrag görs i förhållande till hur gammal patienten var vid 
tandförlusten. Påslag görs endast för barn som är 15 år och yngre, då med 
10 %. 
 
Ersättning för hel tand förutsätter att tanden är obehandlad innan skade-
tillfället och att tanden i sin helhet går förlorad. Som regel är tanden i 
samband med patientskador lagad. Ersättning utgår i förhållande till tandens 
status. Exempelvis kan en rotbehandlad tand som måste dras ut till följd av 
skada ersättas med halv tand. Det är vanligt i samband med perforation och 
instrumentfraktur. En instrumentfraktur har alltid inträffat vid en rot-
behandling och det gäller som regel även för en perforation. Innan skadan 
inträffade fanns inte en hel frisk tand utan tandsubstansen var redan starkt 
reducerad till följd av det befintliga behandlingsbehovet. På motsvarande 
sätt kan förlust av tandsubstans lämnas då en hel frisk tand måste rot-
behandlas eller prepareras för att fästa en krona eller bro till följd av en 
skada. Ersättning för halv tand utgår eftersom en del av tandsubstansen 
tagits bort. Substansförlust utgår inte om tanden redan innan är omfattande 
lagad så att preparation av tanden inte innebär någon substansförlust. 

 6.4 Ersättning till närstående 

Enligt 5 kap. 1 § 1 p SkL kan vissa kostnader och inkomstförlust för särskilt 
närstående ersättas i samband med personskada. Det kan t.ex. bli aktuellt 
vid mer kritiska tillstånd som kräver vård på sjukhus.  
 
Leder skadan till att den skadade avlider kan närstående enligt SkL 5 kap. 2 
§ få ersättning för begravningskostnader samt även efter en skälighets-
bedömning för förlust av underhåll, under förutsättning att den avlidne var 
underhållsskyldig enligt den familjerättsliga lagstiftningen.180 I dessa fall 
kan ersättning utgå även för egen psykisk personskada till särskilt 
närstående. Särskilt närstående avser make/maka, registrerad partner, 
sambo, barn och föräldrar. Kretsen kan utvidgas till exempelvis syskon med 
etablerad hushållsgemenskap eller i undantagsfall även syskon som inte 
sammanbodde med den avlidne om särskilda omständigheter talar för en 
synnerligen nära relation.181

                                                 
180 Hellner s. 407 

 Enligt Trafikskadenämndens tabeller lämnas 

181 Hellner s. 394-395 
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ersättning för psykiska besvär till följd av nära anhörigs död normalt med ett 
schablonbelopp motsvarande ett års akut sjuktid, 25 000 kronor.182

   
     

Om den skadelidande avlider av annan anledning än patientskadan under 
pågående skadereglering gäller enligt praxis att skadestånd måste ha 
fastställts före den skadelidandes död för att rätten till ersättningen ska ärvas 
av de efterlevande. Regeln i SkL 6 kap. 3 §, som anger att det räcker att den 
skadelidande har framställt anspråk för att rätten till ideellt skadestånd ska 
ärvas, är inte tillämplig för patientskador.183

6.5 Självrisk och begränsing av 
ersättningsbeloppet 

 Angivelse av hur patientskade-
ersättning bestäms finns i PSkL 8 § som inte omfattar SkL 6 kap. 3 §.   

Ersättningen enligt patientskadelagen begränsas dels genom en självrisk, 
dels genom ett övre tak för hur mycket som kan betalas ut totalt för varje 
person och varje skadehändelse.   
 
Enligt PSkL 9 § avräknas en självrisk som motsvarar en tjugondel av 
gällande basbelopp. År 2010 är prisbasbeloppet 42 400 kronor, vilket ger en 
självrisk á 2 120 kronor. Försäkringslösningen är inte avsedd för mindre 
omfattande skador då utredningskostnaden blir för hög i förhållande till den 
ersättning patienten kan få. Patienten får själv stå för självrisken, det ska inte 
enligt PSkL belasta vårdgivaren som försäkringstagare. Möjlighet för 
patienten att kräva full ersättning finns genom att föra talan om skadestånd i 
domstol enligt skadeståndslagen. En försäkringsgivare kan även avtala med 
vårdgivaren om lägre självrisk i avtal om patientförsäkring.184

 

 Vid sådana 
avtal regleras premien för försäkringen för att kompensera för de ökade 
kostnaderna för utredning och ersättning.  

Ersättning begränsas enligt PSkL 10 § till 200 basbelopp för varje skadad 
person och till 1 000 basbelopp för varje skadehändelse totalt, exklusive 
ränta och rättegångskostnader. Om den totala summan för en skadehändelse 
inte räcker, nedsätts varje patients ersättning enligt PSkL 11 § med samma 
kvotdel för var och en. Begränsningen anses nödvändig av försäkrings-
tekniska skäl.185

                                                 
182 Detta gäller dock endast skadefall som har inträffat från och med 2002 då en lagändring 
trädde i kraft.  

  

183 SOU 2004:12 s. 139 
184 Prop. 1995/96: 187 s. 57-58 
185 Prop. 1995/96: 187 s. 58 
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6.6 Återkrav  

Försäkringsgivaren har enligt PSkL 20 § möjlighet att återkräva utbetald 
ersättning i vissa fall. Om skadan har vållats genom uppsåt eller grov 
vårdslöshet kan försäkringsgivaren vända sig till vårdgivaren för att kräva 
patientens rätt till skadestånd. Likaså kan försäkringsgivaren återkräva den 
ersättning som skulle kunna utgå från produktansvarslagen eller 
trafikskadelagen. Kostnaderna för skadan ska belasta dessa båda 
försäkringar i första hand.186

 
 Jämför även stycke 2.4.1.    

                                                 
186 Prop. 1995/96: 187 s. 91 
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7 Besvärsvägar 

7.1 Inledning 

Om patienten vill överklaga ett beslut avseende anmälan om patientskada 
och en intern omprövning inom aktuellt bolag inte ger annat utfall finns 
enligt PSkL möjlighet att begära prövning i Patientskadenämnden. Efter 
sådan prövning återstår möjlighet att väcka talan i allmän domstol.  

7.2 Patientskadenämnden 

Enligt lag ska det finnas en patientskadenämnd där patient, vårdgivare, 
försäkringsgivare och domstol kan begära yttrande. Alla försäkringsbolag 
som erbjuder patientförsäkring ska upprätthålla och bekosta patientskade-
nämnden (PSN). 187 Den ska bestå av ordförande och sex ledamöter, varav 
tre ledamöter företräder patienternas intressen, en är medicinskt sakkunnig, 
en har särskild insikt i hälso- och sjukvårdsfrågor och en är 
försäkringsledamot med särskild kunskap om personskadereglering. 
Nämnden är beslutför med ordförande och fyra ledamöter, där två företräder 
patientintresset. Om ett ärende är av enklare art och inte omfattar någon 
principiell fråga kan ordföranden fatta beslut själv.188

 
   

PSN tillkom som en prövningsinstans för den frivilliga patientförsäkringen. 
Vid lagstiftningen av PSkL lyftes fram hur nämndens verksamhet bidrog till 
en enhetlig praxis och en smidighet vid uppföljningen av ett patientskade-
ärende genom en snabb och säker bedömning. För patienten innebär det ett 
kostnadsfritt och enkelt sätt att pröva ärendet. Nämndens yttrande är en 
rekommendation till försäkringsgivaren och eftersom det endast är 
rådgivande finns alltid en möjlighet för patienten att pröva ärendet i 
domstol. Det är inget krav att ärendet först ska prövas i PSN men eftersom 
prövningen går betydligt snabbare än en domstolsprocess och dessutom är 
kostnadsfri för patienten är det en fördelaktig möjlighet för patienten.189 
PSN behandlade 7 223 ärenden under perioden 1 januari 1975 – 31 
december 1999. Av dessa ärenden gjorde nämnden en annan bedömning än 
försäkringsgivaren i ungefär 10 % av fallen.190 Enligt statistik från 2004 var 
1 006 ärenden aktuella för yttranden. Andelen ärenden där nämnden gjorde 
en annan bedömning var fortfarande cirka 10 %.191

                                                 
187 PSkL 17 § 

 

188 Förordning (1996:992) om Patientskadenämnden 
www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:992 
189 Prop. 1995/96: 187 s. 16, 64-65 
190 NTF 3/2000 s. 8 
191 www.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5618/LKT0649s3923_3927.pdf 
Läkartidningen nr 49 2006 volym 103 
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7.3 Allmän domstol 

I och med införandet av patientskadelagen öppnades en möjlighet att föra 
talan om ersättning enligt patientskadelagen inför domstol.192 Enligt PSkL 
23 § 2 st. har den som anmält skada till vårdgivare eller försäkringsgivare 
inom preskriptionstiden alltid sex månader på sig att väcka talan sedan han 
eller hon fått del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande i ärendet. 
För att tingsrätten ska pröva tvisten lämnas ansökan om stämning till aktuell 
tingsrätt. Blankett för stämningsansökan och instruktioner finns på 
hemsidan för Sveriges Domstolar. Tingsrätten utfärdar sedan en stämning 
på motparten.193

 
 

 

 
 
 

                                                 
192 Hellner s. 302 
193 www.domstol.se - Stämningsansökan 

http://www.domstol.se/�


 56 

8 Andra möjligheter att följa upp 
missnöje med vården 

8.1 Inledning194

Missnöje med vården kan vara av skiftande slag. Det kan gälla till exempel 
bemötande, omhändertagandet, ekonomisk tvist eller vården i sig. De 
situationer då en patient är missnöjd med vårdgivaren som inte omfattas av 
patientskadelagen kan i viss mån följas upp via andra aktörer. Det finns 
ingen inbördes ordning mellan dessa forum, eller mellan dem och 
patientförsäkringen. Anmälan kan alltså göras parallellt till flera instanser. 
Även då skada föreligger som omfattas av PSkL kan det vara påkallat ur 
säkerhets- och rättvisesynpunkt att gå vidare med ett ärende till andra 
instanser. PSkL gör det möjligt att lämna reparativ ersättning, men den ger 
inte någon befogenhet att till exempel utfärda varning eller i allvarliga fall 
återkalla vårdgivarens legitimation, oavsett hur grovt fel vårdgivaren gjort 
sig skyldig till.  

 

 
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för tillsyn av svensk sjukvård. 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan granska enskilda ärenden. 
Patient- och förtroendenämnder, såväl inom allmän som privat vård, kan 
agera medlare och ge rekommendationer vid konflikt mellan vårdgivare och 
patient.  
 
Andra försäkringar som under vissa förutsättningar kan vara möjliga att 
vända sig till för ersättning är ansvarsförsäkring, läkemedelsförsäkring och 
garantiförsäkring.195

 
 Det är även möjligt att väcka talan i domstol. 

Här följer en kortfattad översikt över nämnda forum. Beroende på vad det är 
patienten är missnöjd med och vad patienten vill uppnå kan olika forum 
vara lämpligast att vända sig till.  

                                                 
194 Uppsatsen är skriven 2010 och tar inte upp förändringar enligt Patientsäkerhetslagen 
som trädde i kraft 2011-01-01. 
195 Patientens egna försäkringar kan som regel inte täcka en skada i samband med 
behandling. Behandlingen i sig är ingen plötslig, utifrån kommande händelse, vilket är en 
förutsättning för ersättning från en olycksfallsförsäkring. Är det ett olycksfall i samband 
med behandling, omfattas det av PSkL. Villkoren i en sjukförsäkring omfattar som regel 
vissa specifika allvarliga sjukdomar och följder av dessa. Teoretiskt sett skulle det kunna 
finnas enstaka fall som omfattas, villkoren i den enskilda försäkringen avgör. 
Sjukförsäkringen är dock inte utformad för den här typen av risker och är generellt inte en 
framkomlig väg för ersättning av komplikationer i samband med vård. 
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8.2 Socialstyrelsen 

Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av 
Socialstyrelsen.196 Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet under 
Socialdepartementet.197 Organisationen består av en central del i Stockholm 
och sex regionala enheter i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå 
och Örebro.198 Tillsynen syftar främst till att förebygga skador och minska 
risker i hälso- och sjukvården genom att Socialstyrelsen stödjer och 
granskar verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder.199 
Socialstyrelsen ska verka för god hälsa och social välfärd samt omsorg och 
vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen och ska särskilt 
vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet samt den 
enskildes rättigheter .200

 
 

Vårdgivaren är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient drabbas 
av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård, en så kallad Lex 
Maria-anmälan.201 Om Socialstyrelsen kommer fram till att en vårdgivare 
inte uppfyller kraven på god vård eller god säkerhet i verksamheten får 
styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa missförhållandena vid vite och 
kan helt eller delvis förbjuda verksamheten om föreläggandet inte följs och 
missförhållandena är allvarliga.202 Om Socialstyrelsen anser att det finns 
grund för disciplinpåföljd, såsom erinran, varning eller i särskilt allvarliga 
fall återkallelse av legitimation, ska styrelsen anmäla detta hos Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).203

8.3 HSAN 

 

HSAN står för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden är en statlig 
myndighet som behandlar anmälningar som gäller att vårdgivare, både inom 
allmän och privat vård, åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen. 
Nämnden består av nio ledamöter: en ordförande som är jurist med 
erfarenhet som domare och övriga ledamöter med erfarenheter från olika 
områden inom hälso- och sjukvård.204

 
 

Anmälan kan göras av patienten eller närstående till patient som själv inte 
kan anmäla, samt av Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen eller 
Justitiekanslern. Anmälan måste ha inkommit så att den anmälde kan 
underrättas om anmälan inom två år från det att felet begicks. Vårdgivaren 

                                                 
196 LYHS 6 kap. 1 § 
197 www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/ 
198 www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/organisation/index.htm 
199 LYHS 6 kap. 3 § 
200 Förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen 1 § 2 st. och 3 § 2 p 
201 LYHS 6 kap. 4 § 
202 LYHS 6 kap. 13 och 15 § 
203 LYHS 6 kap. 18 § 
204 LYHS 7 kap. 2 § 
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får tillfälle att bemöta anmälan och patienten ges även tillfälle att komma 
med synpunkter på bemötandet. Ofta behövs det medicinska underlaget i 
form av patientjournal och röntgenbilder. En medicinsk expert granskar 
ärendet. Beslut fattas antingen av ordföranden själv eller av den samlade 
nämnden. HSAN kan ålägga disciplinär påföljd i form av erinran eller 
varning om nämnden finner att vårdgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet 
inte fullgjort sina skyldigheter. Nämnden kan även besluta att återkalla 
vårdgivarens legitimation om skäl för detta finns. HSAN kan inte pröva 
fråga om skadestånd eller ekonomiska tvister.205 Nämndens beslut kan 
överklagas i allmän förvaltningsdomstol, d.v.s. i första hand Förvaltnings-
rätten i Stockholm206. Nästa instans är Kammarrätten i Stockholm och 
därefter Regeringsrätten. För de båda sistnämnda instanserna krävs 
prövningstillstånd.207

 
    

8.4 Patientnämnder och 
förtroendenämnder 

Inom varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder som 
har till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom den vård som bedrivs av, 
eller genom avtal med, landstinget. Nämnden hjälper till med att ge 
information, medla mellan vårdgivare och patient samt vägleda patienten 
vidare till rätt myndighet om så behövs. Patientnämnden lämnar redogörelse 
för sin verksamhet till Socialstyrelsen.208

 

 Patientnämnden har inga 
disciplinära befogenheter utan är endast rådgivande.  

Lagstiftning om patientnämnder för allmän vård har funnits sedan början av 
80-talet efter flera motioner i riksdagen om satsningar för att gynna 
kontakten mellan patienter och sjukvårdspersonal.209 Nämnden har 
möjlighet att snabbt och informellt lösa situationer som handlar om 
bristande kommunikation. Ofta är patienten inte ute efter disciplinåtgärder 
utan behöver hjälp att reda ut missförstånd eller lotsas vidare till annan 
vårdgivare.210 Även i frågor som rör patientförsäkring vänder sig patienter 
till nämnden för råd.211 Nämndens arbetsområde har efter hand utvidgats 
och även benämningen har ändrats till patientnämnd istället för 
förtroendenämnd.212

                                                 
205 www.hsan.se, LYHS 5 kap. 3,7 §§ och 7 kap. 4,7,14 §§ 

 Till exempel omfattas privat hälso- och sjukvård med 
offentlig finansiering. Dock undantas tandvård från utvidgningen eftersom 

206 Innan 2010-02-15 benämndes lägsta instans Länsrätten, vilket återfinns i referens till 
praxis. 
207www.helsingborgslasarett.se/patienterochanhoriga/patientensrattigheter/narpatientenintea
rnojd/rattattoverklaga.4.2ac9829d108e7756ad5800013425.html 
208 Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 1,2,4 §§ 
209 Prop. 1991/92:148 s. 10-11 
210 Prop. 1991/92:148 s. 13 
211 Prop. 1998/99:4 s. 35 
212 Prop. 1998/99:4 s. 34 
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detta inte utretts.213 Vad gäller namnändringen så framhåller man att även 
om nämnden har till uppgift att vara en objektiv instans som främjar 
förtroende, så är den främst till för patienterna som har större behov av hjälp 
än huvudmännen inom hälso- och sjukvården.214

 
  

Inom den privata vården finns motsvarande förtroendenämnder. Privat-
tandläkarna har till exempel inskrivet i sin policy att de ska erbjuda patienter 
och de tandläkare som är medlemmar i Privattandläkarna en opartisk 
granskning av tvister dem emellan.215

8.5 Talan om skadestånd i domstol 

 Det finns dock ingen motsvarande 
lagstiftning om att det ska finnas nämnder för privat vård som det gör för 
allmän vård. 

Patienten kan alltid föra talan om skadestånd i domstol enligt skadestånds-
lagen. PSkL inskränker inte denna möjlighet som även finns inskriven i 
PSkL18 §.  
 
Patienten kan föra talan enligt skadeståndslagen och i vissa fall enligt 
produktansvarslagen.216

 

 Huvudregeln enligt skadeståndslagen är den så 
kallade culparegeln i SkL 2 kap. 1 §, att den som uppsåtligen eller av 
vårdslöshet vållat personskada ska ersätta skadan.  

Principalansvar gäller för arbetsgivare enligt SkL 3 kap. 1 §. Det innebär att 
arbetsgivaren ansvarar för att ersätta personskada som arbetstagare vållat 
genom fel eller försummelse i tjänsten. Den anställde måste ha handlat 
uppsåtligt eller oaktsamt.217 Patienten behöver inte kunna peka ut vilken 
person som varit oaktsam utan det är tillräckligt att visa att någon varit det. 
Det finns dock utrymme för felmarginal inom vården på grund av de 
speciella omständigheter som råder. Fel och misstag godtas i stor 
utsträckning.218

 
 

Patienten har bevisbördan och för att få skadestånd måste patienten visa 
orsakssamband både mellan skadan och fel eller försummelse av vård-
givaren och mellan skadan och felaktig behandling. Denna bevisföring är 
svår och medför många gånger en utdragen och kostsam domstolsprocess 
för patienten.219 Bevisföringen förutsätter ofta både juridiskt och sakkunnigt 
biträde. I den mån möjlighet att få ekonomiskt stöd för rättegångskostnader 
från rättsskydd i hemförsäkring eller via allmän rättshjälp finns, är det oftast 
inte tillräckligt för de totala rättegångskostnaderna.220

                                                 
213 Prop. 1998/99:4 s. 37-38 

  

214 Prop. 1998/99:4 s. 39 
215 www.ptl.se/startsida/sida.asp?SidID=13 
216 Wilow s. 110 
217 SOU 1994:75 s. 33 
218 Westerhäll s. 40 
219 Prop. 1995/96: 187 s. 12 
220 Wilow s. 107-109 
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Huvudregeln vid PSkL:s tillkomst var att rättshjälp inte behövs vid 
utredning av patientskada eftersom försäkringsgivaren utreder ärendet 
kostnadsfritt för patienten.221 I förarbetet till gällande rättshjälpslag 
(1996:1619) sägs att det som regel inte finns behov av biträde i ärenden som 
handläggs av PSN. Enligt nu gällande rättshjälpslag får den som har en 
rättsskyddsförsäkring, eller som har ekonomiska och personliga förut-
sättningar att ha en sådan försäkring, inte rättshjälp om inte särskilda skäl 
föreligger. Möjligheten till rättshjälp begränsas även av att rättshjälp inte 
medges när behovet av juridiskt biträde tillgodoses på annat sätt eller när det 
inte är rimligt givet ärendets omfattning och ekonomiska värde. Patienten är 
hänvisad till sin rättsskyddsförsäkring, som många gånger endast ger 
ersättning då tvist i domstol föreligger.222 Oftast får patienten större 
utdelning av att kräva ersättning från patientförsäkringen än att driva ett 
skadeståndskrav inför domstol.223

8.6 Ansvarsförsäkring 

 

Skadeståndsrättsliga krav för personskada som inte omfattas av PSkL kan 
omfattas av en separat ansvarsförsäkring. Om vårdgivaren har kompletterat 
sin patientförsäkring med en sådan försäkring finns möjlighet att pröva om 
skadeståndsskyldighet föreligger med anledning av personskada som 
orsakats patient i direkt samband med hälso- och sjukvård enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga regler utan prövning i domstol. Villkoren kan dock vara 
olika utformade och avgör förutsättningarna för vad som kan prövas, på 
vems initiativ och om eventuell självrisk gäller. Exempelvis har LÖF genom 
försäkringsavtal åtagit sig att ersätta skada enligt allmänna skadestånds-
rättsliga regler.224

 
  

Den vanligaste frågan att ta upp via ansvarsförsäkring är om personskada till 
följd av bristande samtycke kan ge rätt till ersättning, även om behandlingen 
i sig är medicinskt motiverad och har utförts lege artis. För att ersättning ska 
utgå förutsätts att det uppstått en personskada till följd av den utförda 
vården, att vårdgivaren av oaktsamhet inte fullgjort sin informations-
skyldighet samt att skadan har samband med den bristande informationen, 
det vill säga att patienten skulle avstått från behandlingen om fullständig 
information om skaderiskerna lämnats. Om behandlingen i sig var 
nödvändig eller inte talar för eller mot samband. En livsnödvändig 
behandling måste utföras trots eventuella risker. Informationsskyldigheten 
omfattar inte heller alla tänkbara risker och komplikationer som en 
behandling kan leda till.225

 
  

                                                 
221 SOU 1994:75 s.56-57 
222 SOU 2004:12 s. 161-163 
223 Hellner s. 301 
224 Prop. 1995/96:187 s. 51 
225 Se Patientskadenämnden 2000:07, 2000:08, 2000:09,2003:03, 2003:10, 2006:09 
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PSN får yttra sig även avseende skadeståndsrättsliga krav på begäran av 
patienten eller annan skadelidande.226

 

 Vid prövning i PSN granskas de tre 
kriterierna: 

1. Har en personskada uppstått till följd av den utförda vården? 
2. Har vårdgivaren av oaktsamhet inte fullgjort sin informations-

skyldighet? 
3. Om svaret på fråga 1 och 2 är ja, har skadan samband med den 

bristande informationen?  
 
Enligt de avgöranden som finns publicerade har det i samtliga fall varit klart 
att den utförda behandlingen orsakat en personskada. Avgörande för 
bedömningen har varit följande:  
 

I ett fall hade en sällsynt komplikation tillstött och nämnden ansåg att 
informationen inte brustit eftersom informationsskyldigheten inte kan 
omfatta alla tänkbara risker och komplikationer som ingreppet kan leda till. 
Att inte informera om sällsynta komplikationer ansågs inte kunna läggas 
vårdgivaren till last som vårdslöst.

Informationen brast inte 

227

 
  

I ett annat fall bedömdes brister i informationen inte vara försumliga 
eftersom den metod som valdes fick anses vara den optimala för att undvika 
framtida komplikationer.

Brister i informationen var inte försumliga 

228

 
  

I fyra fall har nämnden funnit att bristande information förelegat. I ett av 
fallen hade HSAN tilldelat vårdgivaren en erinran på grund av att han av 
oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter avseende information.

Brister i informationen + icke-nödvändigt ingrepp + patienten kan antas ha 
avstått från behandlingen med full information 

229 I ett 
annat hade den utförda behandlingen fått en större omfattning än vad som 
överenskommits med patienten och vårdgivaren hade tilldelats en varning 
av HSAN för att av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter i 
yrkesutövningen.230 Ytterligare ett fall gällde ett omfattande ingrepp som 
omöjligt kunde utföras utan att skada omgivande strukturer. Det önskade 
resultatet borde enligt bedömningen vägas mot risken för komplikationer i 
samråd med patienten, vilket inte framgick av utredningen att vårdgivaren 
muntligt eller på annat sätt gjort.231

                                                 
226 Arbetsordningen för Patientskadenämnden 1 § 1 st. 2 meningen 

 Bristande information ansågs även 
föreligga i ett fall där klinikchefen vidgått att det fanns en mycket stor risk 
för den uppkomna skadan och att det fanns en tydlig policy gällande vikten 
av att informera patienter som stod inför den aktuella typen av operation om 
risken för nervstörning. Klinikchefen drog slutsatsen att eftersom 

227 PRS 2000:09 
228 PRS 2006:03 
229 PRS 2000:07 
230 PRS 2006:09 
231 PRS 2000:08 



 62 

anteckningar om att patienten fått sådan information saknades så hade 
patienten inte fått informationen. Med detta yttrande från vårdgivaren ansåg 
nämnden att det förelåg en felaktig underlåtenhet att informera om risken 
för nervstörning.232

 
   

I tre av de ovan nämnda fallen, där bristande information ansågs föreligga, 
menade nämnden att eftersom det utförda ingreppet inte var nödvändigt 
kunde patienten antas ha avstått om full information om skaderiskerna hade 
lämnats.233 I det fjärde fallet ansåg nämnden att eftersom patienten fått en 
reaktiv psykos som utlösts av den utförda behandlingen kunde man sluta sig 
till att hon skulle avstått från behandlingen om hon känt till 
konsekvenserna.234

 
  

Omvänt har nämnden bedömt att i ett fall där det utförda ingreppet var 
nödvändigt, kunde patienten inte antas ha avstått från behandlingen. Frågan 
om informationen varit bristande eller inte behövde inte ens klargöras 
eftersom behandlingen var livsnödvändig.

Livsnödvändig behandling 

235

8.7 Läkemedelsförsäkring 

 

Vid skada till följd av läkemedel kan anmälan göras till läkemedels-
försäkringen. Precis som patientskadeförsäkringen är detta en no-fault-
försäkring, det vill säga vållande behöver inte visas. Samma bevislättnad 
som vid prövning enligt patientförsäkringen gäller. Patienten måste visa att 
skadan med övervägande sannolikhet orsakats av läkemedlet. Alla 
läkemedel har biverkningar men dessa får inte stå i missförhållande till den 
avsedda effekten236

 

. Vid prövningen görs en riskvärdering där läkemedels-
skadans och grundsjukdomens svårighetsgrad vägs in. Även kända 
biverkningar kan generera ersättning. Biverkningar som är lindrigare än 
grundsjukdomen får som regel tålas.  

Prövningen omfattar således två steg:  
 

1. Har en personskada med övervägande sannolikhet orsakats av 
läkemedlet? (orsakssamband) 

2. Står den tillförda skadan i missförhållande till den avsedda effekten? 
(riskvärdering) 

 
Genom läkemedelsförsäkringen svarar hela läkemedelsindustrin för 
möjligheten till ersättning vid läkemedelsskador. Försäkringen tillkom 
under 1970-talet parallellt med patientförsäkringen. Den frivilliga 
försäkringslösningen var så fördelaktig att förslag på lagstiftning inte 
                                                 
232 PRS 2003:10 
233 PRS 2000:07, 2000:08, 2003:10 
234 PRS 2006:09 
235 PRS 2003:03 
236 Läkemedelslag (1992:859) 4 § 
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genomfördes. Tillverkare och importörer av läkemedel i Sverige kan gå med 
i LFF Service AB (tidigare Läkemedelsförsäkringsföreningen). Nästan alla 
läkemedelsbolag som är verksamma i Sverige är med i föreningen.  
Medlemmarna omfattas av läkemedelsförsäkringen. Försäkringsgivare är för 
närvarande försäkringsbolaget Zürich.237

8.8 Garantiåtagande 

 

För utförd fast protetik238

 

 gäller som regel två års garanti. Garantiåtagandet 
lämnar tandläkaren till patienten. Patienten kan endast utkräva garanti-
åtagandet från tandläkaren. Främsta skälet till att ta upp garanti i det här 
sammanhanget är att det är en vanlig missuppfattning att patientförsäkringen 
är detsamma som en garantiförsäkring eller har samband med tandläkarens 
garantiåtagande. Enbart det faktum att det föreligger ett omgörningsbehov är 
dock inte skäl för ersättning enligt PSkL eftersom det är ett krav att den 
utförda behandlingen ska ha orsakat en personskada. För frågor om garanti 
får patienten alltså vända sig till den behandlande tandläkaren.  

Enligt avtal mellan Konsumentverket och Sveriges Privattandläkarförening 
har patienten rätt att få arbetet kostnadsfritt omgjort när behandling med fast 
protetik helt eller delvis behöver göras om inom två år räknat från dagen för 
slutligt fastsättande.239

 

 Inom Folktandvården fattar varje landsting beslut om 
garantitiden. Garantitiden för fast protetik är aldrig kortare än två år. 
Uppsöker man en privat tandläkare som inte är ansluten till t.ex. Sveriges 
Privattandläkarförening eller Praktikertjänst får man fråga vilket garanti-
åtagande tandläkaren lämnar.  

Om en annan tandläkare ska utföra omgörningen kan tandläkarna ofta 
samarbeta så att garantiåtagandet förs över till den nya tandläkaren. Vad 
gäller tandvårdsersättning betalas den endast ut en gång och utför en ny 
tandläkare omgörning kan Försäkringskassan betala ut tandvårdsersättning 
till den nya tandläkaren och kräva in utbetald ersättning från den tidigare.  
 
Vårdgivaren kan i sin tur teckna en garantiförsäkring. Som regel omfattar 
försäkringen protetiskt arbete som försäkrad utlämnat, alternativt slutgiltigt 
satt fast, under den tid försäkringen är i kraft. Försäkringen gäller för 
omgörningsbehov som uppkommer under garantitiden. Anspråk måste 
framställas inom sex månader från det att omgörningsbehovet konstaterats 
för att ersättning ska utgå. Oftast avräknas självrisk från ersättningsbeloppet. 
Försäkringen gäller gentemot tandläkaren och tandläkaren väljer om han 
eller hon vill utnyttja försäkringen. Patienten kan som regel inte anmäla 
garantiskada till garantiförsäkring. Det kräver särskild skrivning i 
försäkringsvillkoren. 
 

                                                 
237 www.lakemedelsforsakringen.se 
238 Inlägg, kronor, broar eller implantat 
239 Konsumentverket protokoll 1998-12-22 Dnr 98/K2025 



 64 

9 Förslag till förändring av 
patientskadelagen 

9.1 Inledning 

År 2002 initierades en översyn av Patientskadelagen. Förslag till förändring 
av patientskadelagen presenterades i SOU 2004:12. I dagsläget är 
utredningens förslag remissbehandlade, men regeringen har ännu inte 
utarbetat någon proposition med anledning av betänkandet.240

9.2 Patientskadelagens 
tillämpningsområde 

 Förslaget 
innebär vissa förändringar av ersättningsgrunden för patientskada och 
vårdgivarens ansvar men är främst redaktionell. 

Patientskadeutredningen föreslår att patientskadelagens tillämpningsområde 
utvidgas till att omfatta skada som tillförts vid hälso- och sjukvård 
utomlands, under förutsättning att ett landsting hänvisat patienten dit och 
ansvarar för kostnaderna. LÖF har redan idag tecknat en frivillig försäkring 
med detta innehåll så lagförslaget är en kodifiering av gällande praxis. 
Patienten kommer även fortsättningsvis att vara hänvisad till vårdlandets 
regler vid vårdbehov som uppstår under utlandsvistelse och för planerad 
vård utan hänvisning från landstinget.241 Om annan vårdgivare än 
landstinget hänvisar till utlandsvård omfattas vården inte av PSkL. Det 
gäller till exempel hänvisning av statlig myndighet, kommun eller privat 
vårdgivare.242

9.3 Ersättningsgrundande skador 

 

De grundläggande förutsättningarna för en ersättningsbar patientskada 
kommer enligt förslaget att vara i stort sett oförändrade. Den utförda 
behandlingen måste med övervägande sannolikhet ha orsakat en 
personskada. Som en inledande portalbestämmelse föreslås dock en 
förändring av 6 § 1 p som innebär att om orsakssamband fastslagits mellan 
skada och behandling ställs frågan om behandlingen utförts i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Bedömningen sker utifrån det som var 
                                                 
240 Enligt uppgift från Departementssekreterare Petra Zetterberg Ferngren på 
Socialdepartementets enhet för hälso- och sjukvård 2008-03-17 med uppdatering  
2009-09-22. Lagförslaget är dock inte avskrivet. 
241 SOU 2004:12 s. 111-112 
242 SOU 2004:12 s. 219 
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känt vid behandlingstillfället med normen för hur en erfaren specialist eller 
annan erfaren yrkesutövare hade förfarit. Om svaret på frågan är nej, det vill 
säga att behandlingen inte överensstämmer med vetenskap och beprövad 
erfarenhet, är skadan en ersättningsbar patientskada. I och med denna 
bedömning skulle man inte behöva pröva om skadan hade gått att undvika 
eller inte.243

 
 

Föreslagen förändring avseende diagnosskador innebär ett förtydligande. 
Någon utökning av gällande praxis är inte avsedd.244 Enligt förslaget ska 
diagnosskadorna tas upp som punkt två, eftersom anmälan enligt denna 
grund är vanligt förekommande. Texten bör enligt förslaget samtidigt ändras 
till att omfatta skada orsakad av felaktig eller fördröjd diagnostisering på 
grund av att faktiskt iakttagbara symtom har förbisetts eller inte har tolkats 
på ett sätt som överensstämmer med vedertagen praxis.245

 
  

De så kallade egentliga behandlingsskadorna, som tidigare togs upp under 6 
§ 1 p, kommer enligt förslaget att tas upp under 6 § 3 p. Enligt denna punkt 
görs facitbedömning av tillämpningen av den valda metoden samt 
metodvalet i sig. För den första bedömningen, tillämpningen av den valda 
metoden, bör man enligt förslaget ta bort riskbedömningen. Det räcker 
således med att komma fram till att skadan hade kunnat undvikas med ett 
annat utförandeförfarande av den valda metoden. Vad gäller val av 
alternativ metod är det däremot så svårt att ställa olika metoder mot 
varandra att riskbedömningen behövs för att särskilja dem vid en facit-
bedömning.246

 
  

Förutsättningarna för ersättning för infektionsskada föreslås förändras på så 
sätt att man inte längre tar hänsyn till infektionens uppkomst, så länge 
infektionen inte uppstått som en direkt följd av patientens tillstånd eller 
sjukdom. Det innebär att det inte är avgörande om smittämnet överförts till 
patienten utifrån eller om det är en kroppsegen bakterie. Infektionsskada blir 
enligt förslaget 6 § 5 p. Skälet till förändringen är att utvecklingen med 
alltmer avancerade ingrepp innebär en uppenbar risk för infektion och det är 
svårt att avgöra om orsaken är en bakterie som fanns hos patienten eller som 
överförts utifrån. För att undvika att påräkneliga infektioner ersätts ska det 
särskilt anges att infektionen inte ska ha uppkommit som en direkt följd av 
ursprungssjukdomen. Dessutom ska hänsyn tas inte bara till arten och 
svårighetsgraden hos ursprungssjukdomen utan också till det förväntade 
resultatet av åtgärden om infektionen inte hade uppkommit.247

 
 

Materialskada och olycksfallsskada behålls enligt förslaget oförändrade så 
när som på ordningen. Enligt förslaget blir materialskada ersättningsgrund 6 
§ 4 p och olycksfallskada 6 § 6 p.248

                                                 
243 SOU 2004:12 s. 115-116 

 Även innehållet i medicineringsskada 

244 SOU 2004:12 s. 221 
245 SOU 2004: 12 s. 26, 116-117 
246 SOU 2004:12 s. 26, 117-120 
247 SOU 2004:12 s. 125-126 
248 SOU 2004:12 s. 122, 127 
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bibehålls enligt förslaget, dock med utbyte av orden ”förordnande och 
utlämnande”, som patientskadeutredningen anser är föråldrade, mot 
”föreskrivning, iordningställande, administration eller expediering”. 
Ersättningsgrunden blir enligt förslaget 6 § 7 p.249

 
  

Utöver de tidigare ersättningsgrunderna föreslås en helt ny ersättningsgrund, 
eller snarare nygammal eftersom den fanns med i villkoren i den frivilliga 
patientförsäkringen som tillämpades innan patientskadelagen infördes. Det 
är ett så kallat katastrofvillkor som omfattar skada som inte är ersättningsbar 
enligt 6 § men som med övervägande sannolikhet orsakats av behandling 
och som lett till svår invaliditet, annan synnerligen allvarlig komplikation 
eller dödsfall samt inte står i rimligt förhållande till den sjukdom eller skada 
som har föranlett behandlingen. Svår invaliditet beskrivs som ett verkligt 
funktionshinder som medfört åtminstone partiell arbetsoförmåga. Exempel 
på komplikation av synnerligen allvarligt slag som inte lett till bestående 
invaliditet är enligt förslaget skada som lett till svåra lidanden såsom 
livshotande tillstånd. Skadan ska utgöra en oväntad och avsevärd försämring 
av det ursprungliga sjukdomstillståndet som behandlingen avsåg att 
avhjälpa eller lindra. Paragrafen, 6 a §, ska tillämpas restriktivt. Skälet för 
att åter införa katastrofvillkoret är att det anses finnas ett behov då ett 
lindrigt ingrep får en ovanlig och svår påföljd. Det finns motsvarigheter i 
patientskadelag för de övriga nordiska länderna. Eftersom ändringen medför 
ökade kostnader för försäkringsbolagen bör den utvärderas efter en tid.250

9.4 Ersättningens bestämmande 

     

Patientskadeutredningen föreslår att regeln i SkL 6 kap. 3 § ska bli 
tillämplig för patientskadeersättning. Det innebär att det räcker att den 
skadelidande har framställt anspråk på ersättning för att rätten till ideellt 
skadestånd ska kunna ärvas av de efterlevande. Detta utökar hänvisningarna 
i PSkL 8 §.251 Att ha framställt krav innebär inte att uttryckliga krav 
inkommit. Det räcker som regel att en skadeanmälan med uppgift som gör 
att skadan kan identifieras inkommit. I detta kan begäran om ideell 
ersättning tolkas in.252

9.5 Informationsplikt 

 

Obligatoriet enligt PSkL 12 § är oförändrad i förslaget med ett tillägg om 
informationsplikt för vårdgivaren. När vårdgivaren får kännedom om en 
skada ska denne informera om möjligheter till ersättning från patient-
försäkringen samt hur patienten ska gå tillväga för att få en anmälan 
prövad.253

                                                 
249 SOU 2004:12 s. 127 

 

250 SOU 2004:12 s. 127, 129-131, 224 
251 SOU 2004:12 s. 139 
252 Randquist s. 246 
253 SOU 2004:12 s. 210, 224 
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9.6 Sanktioner 

Patientförsäkringsföreningen får enligt gällande lagstiftning ta ut en 
patientförsäkringsavgift från oförsäkrad vårdgivare, se 2.3.2. Enligt patient-
skadeutredningens förslag ska obligatoriet förstärkas genom att införa 
bötesstraff för privat vårdgivare, som är skyldiga att själva teckna 
försäkring, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att teckna 
försäkring. Bestämmelsen ska införas i en ny paragraf, 19 a §. 
Bestämmelsen omfattar inte privata vårdgivare som finansieras av offentlig 
vårdgivare eftersom försäkringsplikten i dessa fall gäller för den offentliga 
vårdgivaren.254

 
 

 
 

                                                 
254 SOU 2004:12 s. 167, 225-226 
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10 Analys 

10.1 Inledning 

I det följande reflekterar jag närmare över patientförsäkringens omfattning 
och dess syfte, samt tendenser i aktuellt lagförslag. Jag analyserar den 
återkommande frågan om informerat samtycke och lyfter fram särskilda 
svårigheter vid tillämpningen av PSkL. Jag funderar över förtroendet för 
utredningens objektivitet och vad som påverkar hur angelägen patienten är 
om utfallet av utredningen. Jag ställer även de olika forum som finns för 
missnöjda patienter i relation till varandra och tillåter mig tycka till om 
inriktningen på lagstiftningen.  

10.2 Patientförsäkringens omfattning 

Patientförsäkringen har ursprungligen tagits fram som en frivillig 
försäkringslösning för att öka möjligheterna för patienter att få ersättning 
vid felbehandling, då det är svårt och kostsamt att skadeståndsrättsligt föra i 
bevis att vårdgivaren av oaktsamhet orsakat skada. I takt med att de privata 
vårdgivarna blev fler och kontrollerade större enheter framkom behov av att 
lagstifta för att garantera samma skydd för alla patienter, oavsett till vilken 
vårdgivare patienten vänt sig. PSkL trädde i kraft år 1997 och byggde på 
den frivilliga patientförsäkringen. Huvuddragen i försäkringen slår fast att 
ersättning utgår när vårdgivaren hanterat en behandlingssituation felaktigt. 
Komplikationer som är en påräknelig följd av grundsjukdomen omfattas 
inte. Idén har ansetts så god att den spridits till övriga nordiska länder. 
Försäkringslösningen innebär en snabb och säker hantering jämfört med en 
utdragen och kostsam process i domstol. 
 
PSkL ger möjlighet för patienter att få ersättning då en skada, som hade 
kunnat undvikas, inträffat inom vården, oavsett om vårdgivaren varit 
vållande/oaktsam eller inte. Det ger en unik förmån i jämförelse med andra 
vardagliga situationer där den skadeståndsrättsliga vägen är den enda 
framkomliga vägen till kompensation. En vårdgivare kan som regel antas 
göra sitt yttersta för att hjälpa patienten. Att försöka åtgärda och läka 
levande vävnad som är skadad eller sjuk lyckas såklart inte alltid. Patientens 
utsatthet lindras genom PSkL. Det ger även ett stöd för vårdgivaren att det 
finns ett extra skyddsnät kring det ansvar vårdgivaren har att förvalta.  

10.3 Syftet med försäkringen 

Att göra den som orsakat en skada ersättningsskyldig motiveras ofta med att 
ersättningen ska fylla en reparativ och en preventiv funktion. Ersättningen 
ska kompensera för den skada som uppstått och regelverket ska i sig främja 
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ett aktsamt beteende, dels genom att avskräcka med ekonomiska incitament 
för att undvika ersättningsskyldighet, och dels genom att vara moralbildande 
och bygga upp en känsla för rätt och fel. Det här resonemanget går dock inte 
att tillämpa på ersättning enligt patientförsäkringen eftersom den som 
betalar ersättningen inte är den som orsakat skadan utan bolaget som utreder 
anmälan. Den som orsakat skadan påverkas inte ekonomiskt om det inträffar 
en ersättningsbar skada. Detta i kombination med att PSkL inte ställer upp 
något kriterium på vållande gör att lagen förmodligen inte har någon 
preventiv effekt. Syftet blir således enligt det här sättet att tänka på 
ersättning enbart reparativt, att gottgöra en inträffad skada.  
 
Försäkringar syftar generellt till att sprida risker för ett större kollektiv. En 
risk innebär inte en realitet, utan just en oförutsägbar tänkbar framtida 
händelse. Varje försäkringstagare lägger sin premie i potten så att det finns 
möjlighet att få ersättning utöver det försäkringstagaren skulle ha möjlighet 
att bekosta själv om den försäkrade situationen inträffar. Skulle jag sätta in 
min premie på banken istället för att betala en försäkring, skulle pengarna 
inte räcka långt om mitt hus brann ner. För personer med hårt belastad hälsa 
är flera framtida hälsoförsämringar inte en risk utan en realitet som ligger 
mer eller mindre nära i tiden. För att försäkringstanken ska fungera måste de 
som ingår i försäkringskollektivet vara likställda i riskhänseende, så att man 
inte i förväg kan säga att en viss person med säkerhet kommer att 
konsumera en större del av försäkringskollektivets insatser än de övriga. 
Högre riskfaktor kan till en viss gräns justeras genom premiesättning. Den 
enda försäkring som fungerar på annat sätt är den skattemedelsfinansierade 
socialförsäkringen, som inte är frivillig för de försäkrade. Den har istället till 
syfte att utjämna samhällets olika förutsättningar och begränsa kostnaderna 
för vården och göra den tillgänglig för alla. De som konsumerar mest vård 
bidrar som regel med minst skatt (”premie”).   
 
En försäkring kan bara, under vissa förutsättningar, dämpa effekterna av 
sjukdom eller skada. Försäkringen gör inte att du inte blir sjuk eller vrider 
tiden tillbaka när en olycka inträffat. En egen olycksfallsförsäkring tar sikte 
på just olycksfall, inte följder av sjukdom. Den allmänna sjukförsäkringen, 
som vi alla betalar till genom skattemedel, täcker delar av inkomstbortfallet 
när du blir sjuk. Det finns olika typer av privata sjukförsäkringar, t.ex. kan 
den som är frisk teckna en egen sjukförsäkring, för att täcka upp en större 
del av inkomstbortfallet vid sjukdom, som regel ca 90 %. En sjukförsäkring 
kan också täcka specificerade sjukdomar som leder till bestående invaliditet. 
Den som är frisk kan också teckna en sjukvårdsförsäkring som ger 
försäkringstagaren tillgång till snabb vård hos privata vårdgivare. Att sköta 
om sin hälsa med nyttig kost, regelbunden träning och god egenvård av 
tänderna är utan tvekan den bästa försäkringen. En försäkring som täcker 
alla tänkbara risker och sjukdomar under alla förutsättningar hade varit svår 
att premiesätta och få hade haft råd att teckna en sådan.  
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10.4 Uppdelning av vård 

En omständighet som gör att patienten ofta är särskilt angelägen om beslut 
från patientförsäkringen i samband med tandvård är att tandvård är så 
mycket dyrare än annan vård eftersom den oftast inte omfattas av den öppna 
hälso- och sjukvården utan endast subventioneras av statligt tandvårdsstöd. 
Jag tycker personligen att det är en märklig uppdelning av vården där 
tandvård inte omfattas av samma regler som övrig vård. En förkylning är 
betydligt billigare att följa upp, med lägre egenavgift, än en tandlossnings-
sjukdom med alla de komplikationer den kan medföra. Tandvård borde 
enligt min mening omfattas av samma skydd som övrig vård. Dessutom 
finns det en glidande gräns mellan tandvård och övrig vård som har många 
beröringspunkter med vår tids pest – alla stressrelaterade sjukdomar. Besvär 
med spänningar i käkarna och tandpressning vittnar ofta om en bakom-
liggande problematik. Blir denna tillräckligt tydlig kan patienten föras över 
till den billigare sjukvårdstaxan redan idag. Jag menar dock att gräns-
dragningen i alla sammanhang ska gå vid behandling som utförs av estetiska 
skäl utan medicinsk grund för all typ av vård. Huvudskälet till att en sådan 
förändring inte går att genomdriva är inte medicinsk utan har sin grund i att 
det inte finns någon möjlighet att finansiera en sådan reform.  

10.5 Objektiv utredning 

Vid själva utredningen tycker jag att det finns en stor professionalism och 
strävan efter att noggrant granska det medicinska underlaget och plocka 
fram de moment, stora som små, som kan anses ha utsatt patienten för 
onödigt lidande. Denna strävan finns hos handläggare, medicinska rådgivare 
och i PSN. Som jämförelse, oaktat om denna misstanke är välgrundad eller 
inte, framkommer det ibland invändningar mot HSAN om att bedömningen 
av tillfrågade experter färgas av kollegial hänsyn då det är den egna 
professionen som granskas. Liknande funderingar kan finnas hos patienter 
som fått ett avböjande från patientförsäkringen, men jag tycker ändå att den 
underliggande misstron är begränsad. Det kan ha att göra med att 
patientförsäkringen inte syftar till att kontrollera vårdgivaren eller att 
meddela disciplinpåföljd och att det därmed inte finns något incitament att 
styra bedömningen till patientens nackdel. Det låga beviskravet och PSkL:s 
neutrala ton understryker det objektiva i bedömningen. 
 
Ett problem är naturligtvis att anmälan ofta springer ur en förtroendeklyfta 
mellan patient och vårdgivare. Trycket på landets tandläkare kan antas vara 
lägre än det är på t.ex. sjukhus och andra vårdinrättningar som hanterar en 
annan form av akuta vårdsituationer, men den generella tendensen att 
tvingas begränsa resurser främst i form av tid men även i viss mån övriga 
omkostnader såsom tandtekniker m.m. kan bidra till en ökad förtroende-
klyfta.  
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10.6 Andra forum för missnöjda patienter 

Syftet med PSkL är inte att garantera att de skyldigheter en vårdgivare har 
vad gäller t.ex. journalföring, bemötande, samråd o.dyl. uppfylls. PSkL tar 
helt enkelt sikte på skada till följd av medicinsk felbehandling. Andra 
invändningar en patient kan ha gentemot utförd vård, som inte omfattas av 
patientförsäkringen, kan företrädesvis tas upp vid kontakt med patient-
/förtroendenämnd eller Socialstyrelsen/HSAN. Omvänt gäller även att om 
en vårdgivare får kritik i någon av dess nämnder, så innebär det inte per 
automatik att en ersättningsbar skada enligt PSkL föreligger.   
 
HSAN har en mer övergripande granskning av om vårdgivare åsidosatt sina 
skyldigheter i yrkesutövningen och kan även ålägga disciplinär påföljd. 
Patient- och förtroendenämnder kan medla och ge råd vid konflikt mellan 
vårdgivare/patient. En effekt av att det finns så många olika forum för 
patienterna att vända sig till är att de ibland inte hittar rätt och att man har 
förväntningar på patientförsäkringen som rättsskipande organ. Det finns 
även en utbredd sammanblandning med garantiåtagande, d.v.s. att patienten 
menar att ett arbete som han eller hon inte är nöjd med ska göras om 
kostnadsfritt.  
 
De olika förutsättningarna för prövning kan illustreras genom följande lite 
tillspetsade teoretiska exempel: HSAN skulle kunna lämna en erinran för 
bristande journalföring. Bristande journalföring är i sig ingen personskada 
och kan inte i sig generera någon ersättning från patientförsäkringen. Om 
det även är fråga om prövning av tillförd skada, kan det i värsta fall uppstå 
en situation där den bristande journalföringen gör att det inte går att visa att 
någon personskada tillförts genom den utförda behandlingen eftersom 
journalen innehåller alltför knapphändig information om vilka vårdåtgärder 
tandläkaren faktiskt utfört och underlaget i övrigt inte är tillräckligt för att 
visa tillförd skada utöver normalt behandlingsbehov. Patientförsäkringen 
har ingen tillsyn av att vårdgivaren uppfyller sina skyldigheter att 
journalföra, arkivera och lämna ut journaler. Uppstår problem i denna del är 
det i yttersta läget patienten själv som får ställa vårdgivaren till svars. 
Problem som kan uppstå med att visa tillförd skada p.g.a. att journalen 
brister i information, att journalen förkommit eller att tandläkaren vägrar att 
lämna ut journalen omfattas av patientens bevisbörda.  

10.7 Särskilda svårigheter i tillämpningen  

Vad avser lagens utformning ser jag störst svårigheter att tillämpa 
facitresonemanget vid val av metod. Detta är en i allra högsta grad teoretisk 
ersättningsgrund och det gör det lätt att överteoretisera så att resultatet blir 
orimligt. För att inte göra om patientförsäkringen till en komplikations-
försäkring bör man enligt min uppfattning vara noga med att utgå från de 
faktiska förutsättningarna vid vårdtillfället. I valet mellan två metoder måste 
det verkligen vara tydligt att det önskade resultatet går att uppnå med den 
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alternativa metoden på ett generellt sett mindre riskfyllt sätt. En alternativ 
metod kan innebära en mindre risk för just den skada som realiserats, men 
den alternativa metoden innebär däremot risk för andra skador som ska 
vägas mot den som realiserats. Det finns risker med alla metoder och för att 
den alternativa metoden ska kunna anses mindre riskfylld menar jag att det 
måste vara tydligt att den alternativa metoden innebär mindre risk för alla 
former av skada. Det måste även vara en allmängiltig riskbedömning så att 
inte tidsaspekten gör att det blir godtyckligt när en skada är ersättningsbar 
eller inte.  
 
Ett exempel från praxis som enligt min mening överteoretiserat denna 
ersättningsgrund och gjort den godtycklig är följande: I ett ärende hade en 
patient fått bro med guld utförd. Patienten hade ingen allergi mot guld innan 
behandlingen, utan hade tvärtom redan flera guldarbeten i munnen. Efter 
brobehandlingen utvecklade patienten allergi mot guld. Enligt PSN:s 
mening skulle detta vara en ersättningsbar skada eftersom det faktum att 
patienten utvecklade guldallergi visade att det fanns en disposition för att 
utveckla allergi och då det fanns en alternativ behandlingsmetod med titan 
så skulle skadan ersättas.255 Efter prövningen utvecklade patienten även 
allergi mot titan. I ett liknande fall fick en bro bytas flera gånger då 
patienten utvecklat allergi trots att det vid allergitest innan bro utfördes inte 
visade någon allergi. Ersättningsbar patientskada ansågs inte föreligga 
eftersom patienten var allergisk mot allt och det därför inte fanns någon 
alternativ behandlingsmetod.256

 

 Skillnaden mellan de här båda fallen är 
alltså bara tidsfaktorn. Det ena prövas tidigare i nämnden, då det fortfarande 
fanns ett alternativ och det senare prövas när det inte finns några alternativ 
kvar. Slumpen och snabbheten i skaderegleringen avgör om patienten för 
ersättning eller inte.  

Enligt min mening är resonemanget felaktigt från början. Vem som helst 
kan utveckla allergi för vad som helst. Om man inte har en allergi då 
behandlingen utförs så är det detta faktum man får ta fasta på. Givet 
förutsättningen att en person inte är allergisk mot vare sig det ena eller det 
andra, finns det inget som säger att det ena skulle vara mindre riskfyllt än 
det andra. En disposition för allergi är alltför vag och överteoretisk grund 
för ersättning. Den enda gången allergisk reaktion borde kunna medge 
ersättning är om patienten hade en konstaterad allergi då behandlingen 
utfördes. Det är en faktisk omständighet och ingen spekulation och då hade 
ett annat materialval varit lämpligt med facit i hand. 

10.8 Tendens i aktuellt lagförslag 

Jag tycker mig se en tendens i det förslag till justering av patientskadelagen 
som remissbehandlats att utöka försäkringen till att bli mer av en 
komplikationsförsäkring. I det perspektivet är det intressant att granska vad 

                                                 
255 PSN Dnr: 2007/0577 
256 PSN Dnr: 2008/452 
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patientförsäkringen kan komma att bli och vilken syn man har på vård-
givarens roll.  
 
Lagförslaget tar t.ex. upp en portalparagraf som ska slå fast att om det finns 
en tillförd skada och behandlingen i sig inte utförts i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet är skadan ersättningsbar. Kravet på vetenskap och 
beprövad erfarenhet i utförd vård är förvisso viktigt för att tillgodose en 
säker vård. Det är måhända självklart, men det framgår inte om det ställs 
som krav att den del som vården brister i har samband med den tillförda 
skadan. Teoretiskt sett skulle en situation kunna uppstå där en del av utförd 
behandling egentligen inte var optimal, inte överensstämmer med vetenskap 
och beprövad erfarenhet, men ändå har fungerat bra och inte orsakat någon 
skada, medan en annan del av den utförda behandlingen överensstämmer 
med de krav man kan ställa på vården och trots det orsakat skada. Det 
behöver inte per automatik vara bristen i vården som orsakat skadan och 
denna kan trots allt vara omöjlig att undvika. Synpunkter på t.ex. planering 
av utförd vård eller på detaljer i utförandet kan finnas utan att dessa brister 
orsakat någon personskada.  
 
Ett annat exempel är att man föreslår att vid facitbedömningen, som finns 
kvar, ska riskbedömningen för utförandet av vald metod tas bort. Den finns 
dock kvar vad gäller val av metod. Riskbedömningen spelar som jag ser det 
redan idag störst roll vad gäller metodval. Vid bedömning av utförandet av 
metod handlar det om en konkret granskning av hur behandlingen faktiskt 
utfördes, vilka konsekvenser utförandet fått och om ett annat utförande 
skulle gjort att skadan inte inträffat. Att markera att en riskbedömning inte 
ska göras är dock en markering av att det är en sträng bedömning av 
utförandet som görs.  
 
Det mest tydliga exemplet på tendensen mot komplikationsförsäkring är 
förändringen av infektionsskada till att även omfatta infektioner till följd av 
kroppsegna bakterier. Det innebär att vårdgivaren i princip inte har någon 
möjlighet att påverka utfallet. Även om vården utförts på ett ultimat sätt blir 
det en ersättningsbar skada om en infektion uppstår. På så sätt omfattas 
risker som finns med all behandling och i denna del blir försäkringen en ren 
komplikationsförsäkring.  
 
Patienter har en särställning jämfört med andra delar av samhällslivet där 
någon motsvarande försäkringslösning inte finns. I förslaget till justering av 
PSkL finns förvisso en glidning mot komplikationsförsäkring i vissa detaljer 
i försäkringen, men portalparagrafen utgår alltjämt från hur vårdgivaren 
utfört behandlingen; överensstämmer den med vetenskap och beprövad 
erfarenhet utgår ingen ersättning. Det finns egentligen inga signaler på ett 
generellt ställningstagande för att göra patientförsäkringen till en 
komplikationsförsäkring. Den otydlighet som finns gör att jag efterlyser ett 
klargörande av syftet med lagen. Jag tror det hade varit till hjälp i praxis-
bildningen att ha en grundpelare att falla tillbaka på vid svåra bedömningar. 
När väl en proposition utarbetas för det aktuella lagförslaget efterlyser jag 
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ett tydliggörande av vilket syftet med patientskadelagen är och hur man ser 
på vårdgivarens roll i förhållande till möjligheterna till ersättning. 

10.9 Bristande samtycke 

Vid det praktiska arbetet med att reglera patientskador återkommer frågor 
om bristande samtycke. Det finns ofta en förtroendekonflikt i de ärenden 
som anmäls som patientskada. Sett i ljuset av detta instämmer jag i 
lagstiftarens ståndpunkt att frågor om bristande samtycke bör särskiljas från 
utredning om patientskada eftersom frågan om bristande samtycke har en 
subjektiv karaktär av ord-mot-ord som fixerar parterna i ett personligt 
anklagande. Syftet med utredning enligt PSkL är att utföra en objektiv 
utredning. Det var från början ett tungt vägande skäl till att lagstifta om 
patientförsäkringen att komma bort ifrån vållandeutredningen. Även om det 
som regel förutsätts någon form av misstag från vårdgivarens sida för att 
ersättning ska utgå, så behöver vårdgivaren inte ha varit oaktsam. 
Relationen mellan vårdgivare och patient kan bevaras även om en skada 
inträffat under behandlingen. Personligen tror jag att en fungerande 
kommunikation med vårdgivaren har en gynnsam effekt på läkningen efter 
en utförd behandling eftersom patienten känner sig trygg och inte lägger 
energi på att ifrågasätta eller oroa sig för huruvida vårdgivarens insats var 
riktig/tillräcklig.  
 
Om PSkL skulle omfatta bristande samtycke ser jag en risk med att detta 
skulle inbjuda till en tillspetsad argumentation inriktad på att stjälpa 
motpartens trovärdighet för att om möjligt få ersättning den vägen. Det 
menar jag står i strid med PSkL:s syfte och hör hemma i en rättssal 
tillsammans med andra typer av civilrättsliga tvister. Mot detta talar att 
patientförsäkringen ofta kombineras med en ansvarsförsäkring som omfattar 
just skada till följd av bristande samtycke. Eftersom utredningen enligt 
ansvarsförsäkringen görs på allmänna skadeståndsrättsliga principer, utför 
därför i praktiken försäkringsbolag just den typ av utredning som 
lagstiftaren tycker lämpar sig bäst för en domstol. Frågan kan även 
hänskjutas till PSN.  
  
Stämningen mellan vårdgivare och patient är i och för sig ofta så infekterad 
att det inte går att förvärra den genom att granska fråga om samband mellan 
skada och bristande samtycke. Eftersom PSkL är så generöst utformad 
menar jag dock att möjligheten till ersättning inte nämnvärt utvidgas med en 
granskning av informerat samtycke, utan största effekten är att uppmuntra 
till smutskastning. De exempel där PSN godkänt ersättning visar att frågan 
är viktigast i samband med vårdsituationer som inte är varken akuta eller 
nödvändiga. I dessa fall har även patienten själv möjlighet att söka 
information om det ingrepp man bestämt sig för att utföra. Det bör 
poängteras att det inte i något fall handlat om att vårdgivaren vilselett med 
felaktig information, då hamnar man i ett annat resonemang som även enligt 
PSkL kan leda till ersättning då ett ingrepp som utförs utan möjlighet att 
uppnå önskat måste anses kontraindicerat. I de fall som blir aktuella gäller 
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det endast att det varit tveksamt om tillräcklig information om eventuella 
risker lämnats. Främsta argumentet till att lagstifta är att göra praxis 
enhetlig. Det kan väga tyngre att undanröja oklarheter om vad som faktiskt 
gäller och olikheter vårdgivare emellan än att motverka att piska upp 
stämningen och värna om en relation mellan patient och vårdgivare som ofta 
redan är förstörd. 
 
Det finns inget formkrav på samtycke, när information lämnats är det 
tillräckligt att patienten inte motsätter sig en åtgärd för att samtycke ska ha 
lämnats. Det ska inte behövas underskrift inför varje vårdåtgärd. Förslaget 
till ny lag, i den mån regeringen utarbetar en proposition som överens-
stämmer med förslaget och som sedan antas, innebär en glidning mot 
komplikationsförsäkring. Denna utvidgning av lag och syfte talar för att 
även omfatta informerat samtycke. Om man däremot bestämmer sig för att 
tydliggöra att syftet är att följder av misstag i vårdsituationer ska ersättas, 
även om vållande inte finns, finns fortfarande en tanke om att värna om 
relationen mellan patient och vårdgivare och därmed bör momentet om 
informerat samtycke hanteras på annat sätt, via ansvarsförsäkring eller 
rättsligt. 

10.10 Förväntningar och 
rimlighetsavvägningar 

Min erfarenhet är att det finns en bred kännedom om att det finns en 
patientförsäkring, men varierande uppfattning, både bland patienter och 
bland vårdgivare, om vad försäkringen omfattar. Det faktum att det är en 
försäkringslösning gör att somliga relaterar till en hemförsäkring eller 
olycksfallsförsäkring och förutsätter att det är en komplikationsförsäkring 
som gör att om det inträffar en skada ska ersättning utgå. En vårdgivare som 
har den inställningen och som strider för att ersättning ska utgå tänker inte 
på att han/hon indirekt påtalar att ett misstag eller fel begåtts vid 
behandlingen. Andra vårdgivare tar mycket illa upp då en anmäld skada 
godkänns som patientskada eftersom de tar fasta på att man menar att de 
utfört behandlingen felaktigt. Trots att det inte gjorts någon vållande-
bedömning och det i övrigt inte får några konsekvenser för tandläkaren vill 
han/hon överklaga beslutet till patientens nackdel.  
 
Vissa patienter blir besvikna över att en godkänd patientskada inte får någon 
effekt för den ansvariga vårdgivaren. Patienten är ibland i första hand ute 
efter upprättelse, vilket de menar att de får om det blir kännbart för 
vårdgivaren.  
 
Även om det alltså tycks finnas en ökad kännedom om patientförsäkringen, 
hade både patienter och vårdgivare gynnats av en bredare kunskap om 
patientförsäkringens syfte och funktion.  
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Som jag ser det är patientförsäkringen ett sätt att fånga upp konsekvenser av 
misstag i samband med behandling som resulterar i att patienten får en 
skada. Att bedömningen görs objektivt, utan att ta ställning till eventuell 
oaktsamhet, förenklar bevisföringen för patienten och gynnar relationen 
mellan patient och vårdgivare. Eftersom patientförsäkringen med sina sex 
ersättningsgrunder trots allt är lite spretig och tendenserna i aktuellt 
lagförslag gör bilden ännu mer oklar finns det anledning att analysera vilka 
ersättningsgrunder som är rimliga att omfatta. 
 
Jag tycker det är rimligt att den försäkring vårdgivaren bekostar möjliggör 
ersättning när vårdgivaren inte utfört en i alla avseenden korrekt vård. 
Däremot menar jag att det inte är rimligt att vårdgivaren ska göras 
ersättningsskyldig genom en försäkring för följder av grundsjukdomen, 
inklusive att någon av de risker det innebär att försöka avhjälpa sjukdomen 
realiseras. Den skattefinansierade socialförsäkringen är i Sverige det främsta 
sättet att dämpa effekten av sjukdom eller annan utsatthet och sprida 
riskerna. Ett utökat försäkringsskydd måste vara frivilligt för vårdgivaren.   
 
För att göra en jämförelse med t.ex. försäkringssystemet i USA, där den 
enskilde har ett stort ansvar för att teckna egna försäkringar för kommande 
vårdbehov, skulle en obligatorisk komplikationsförsäkring innebära den 
motsatta ytterligheten, där vårdgivaren får ett ekonomiskt ansvar för 
patientens sjukdom och konsekvenser av den oavsett om vårdgivaren ger 
optimal vård eller inte och utan möjlighet att påverka patientens eget 
ansvarstagande för sin hälsa. Båda ytterligheterna är i mitt tycke orimliga. 
Vad gäller det utvidgade ansvaret för vårdgivaren finns det inget annat 
sammanhang där man skulle ställa liknande krav. Om vårdgivaren ska stå 
för konsekvenser av patientens sjukdom och dess komplikationer även då 
korrekt vård givits av den anledningen att han eller hon tjänar sitt leverbröd 
på det kan man blicka ut över andra näringar och se om motsvarande krav 
skulle vara rimligt att ställa. Vid jämförelse med andra situationer där vi 
befinner oss i företroende-/beroendeställning och där culparegeln är svår att 
tillämpa kan vi t.ex. inte kräva ersättning av en producent av livsmedel som 
leder till ohälsa för att jag äter det efter bäst-före-datumet, om det inte var 
något fel på livsmedlet vid produktion. Inte heller kan vi vända oss till en 
undervisningsförsäkring och kräva ersättning för att vi tycker oss få 
otillräcklig kunskap eller mår dåligt av en lärares sätt att undervisa. Vi kan 
inte kräva ersättning av våra föräldrar om vi måste gå till psykolog för att 
hantera deras uppfostran, såvida vi inte blivit utsatta för brott. När vi vänder 
oss till en rådgivare inom vilket ämne som helst, byggteknik, banknäring, 
teknisk support, kan vi inte få ersättning om det inte går som vi vill om det 
inte finns något direkt felaktigt att åberopa. Vi gör inte en frukthandlare 
ansvarig för om den som köper frukten tål den eller inte. Patientförsäkringen 
innebär i sin nuvarande utformning en unik möjlighet till ersättning som vi 
inte möter i något sammanhang. Jag tycker även att karaktären på 
vårdgivarens arbete bör vägas in. Det är inte en näringsidkare som tar en 
medveten risk på sina medmänniskors bekostnad för att borra olja eller 
utvinna fyndigheter. Vårdgivaren är en person som ägnar hela sin arbetsdag 
åt att försöka avhjälpa och förebygga ohälsa.  
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Patientförsäkringen beskrivs som ett mellanting mellan ansvarsförsäkring 
och socialförsäkring. Dragen från ansvarsförsäkringen finns eftersom någon 
form av felaktig hantering förutsätts, även om vårdgivaren inte behöver ha 
varit vållande. Eftersom vållande/oaktsamhet inte krävs och eftersom det 
ingår moment som inte har samband med vårdgivarens agerande (6 § 1 st. 
2,4,5 p.) får försäkringen drag av socialförsäkring. Att förstärka dragen av 
socialförsäkring skulle dock inte få effekter för skattebetalarna generellt, 
utan för den privata vårdgivaren. För en landstingsfinansierad behandling är 
det, som jag ser det, inte så avgörande eftersom det i mångt och mycket 
endast handlar om att flytta runt skattemedlen, även om man naturligtvis 
kan diskutera om det är så skattemedlen ska förvaltas. Om man utgår från 
patientfokus hade en förändring av lagen sannolikt inte givit vårdgivarna 
inom den allmänna vården incitament att endast ta sig an vissa patienter. 
Däremot, om man tänker sig ett scenario med en vidare omfattning av 
begreppet patientskada med påföljande stegring av utbetald ersättning och 
justering av försäkringspremien kan den privata vårdgivaren få ett 
incitament att gallra bland patienterna och kompensera genom att höja sin 
taxa och marknadsföra sig gentemot de grupper i samhället som redan har 
en god hälsa och som är minst i riskzonen för att ha ett stort vårdbehov med 
de skaderisker det innebär. En patient som röker, är överviktig, har ärftliga 
sjukdomar eller missköter sin hälsa är i det perspektivet en alltför hög risk 
att ta. Vårdgivaren kanske vill begränsa sin verksamhet istället för att 
expandera för att lönsamheten blir störst med en mindre mängd patienter 
med relativt god hälsa. Det torde även göra det svårare att bygga upp en 
mindre privat verksamhet med de ökade premier för patientförsäkring som 
en sådan lagstiftning hade medfört. 
 
Ur patientens perspektiv ser jag det som en trygghet att jag som patient 
bemöts med fokus på den sjukdom jag söker vård för, utan bakomliggande 
riskkalkyl för hur svår min sjukdom är, hur bra eller dålig jag själv är på att 
sköta om min hälsa eller hur tidigare vårdkontakter fungerat. Jag skulle som 
patient inte känna mig lika avspänd med att ta upp missnöje med tidigare 
vårdgivare som kan ge min nya vårdgivare anledning att tro att jag kommer 
att ställa till problem om det kan få konsekvenser för om jag tas emot som 
patient eller inte.  
 
PSkL anger vilket minimiskydd alla patienter har men vårdgivaren kan köpa 
till moment i sin försäkring som utökar det skyddet. Det vanligaste vad 
gäller tandvård är tilläggsvillkor för oundvikliga känselbortfall, helt eller 
delvis borttagen självrisk och tilläggsvillkor för skadeståndsrättslig 
bedömning av tillförd personskada. Olika hybrider av patient- och 
garantiförsäkring förekommer också. Patienterna har alltså olika omfattande 
skydd beroende på vilken vårdgivare de vänder sig till. För en icke-
komplikationsförsäkring är det fullt rimligt att vårdgivaren kan ta ställning 
till om de vill betala för och marknadsföra sig med ett utökat skydd. Gör 
man däremot om patientförsäkringen lagstiftningsvägen till en 
komplikationsförsäkring tycker jag att det är mer rättvist att göra 
försäkringen skattemedelsfinansierad med samma försäkringsvillkor för alla 
vårdgivare.  
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10.11 Sammanfattning 

Det är alltid sunt att se över den befintliga ordningen, analysera 
konsekvenser av olika lösningar och överväga vilket syfte som ska vara 
vägledande. Det gäller såväl hur reglerna om dagens tandvårdsersättning 
utformats som vilken omfattning patientskadelagen har. Att högkostnads-
skyddet av hävd inte omfattar tandvård känns som en kvarleva av en 
föråldrad syn då god munstatus var förbehållet samhällets rikaste. Med de 
rön som finns om den helhetssyn som måste finnas mellan tandstatus, 
bettfysiologi och stressrelaterade sjukdomar är gränsdragningen uppseende-
väckande. Även om förklaringarna fortfarande låter vänta på sig borde det 
samband som konstaterats mellan risk för t.ex. cancer och sjukdomar i mag-
tarmkanalen och dålig munhälsa257 och väsentligheten av god tandvård i 
samband med sjukdom258

 

 tas på allvar. Vi borde kunna tala om hälsa, utan 
att dela upp den i tandhälsa och allmän hälsa. Patientförsäkringen är inte rätt 
väg att fånga upp konsekvenserna av dålig munhälsa, utan det menar jag ska 
kanaliseras genom socialförsäkringen.   

Vid fortsatt uppföljning och förändring av PSkL efterlyser jag ett 
ställningstagande av vad syftet med patientförsäkringen är. Det kan tyckas 
självklart att det är till för att skydda patienterna, men när man kommer in 
på hur detaljerna i lagen utformas spelar det roll att det finns en grundtanke 
och att detaljerna överensstämmer med den, annars blir det ett lapptäcke av 
godtyckliga regler. Det är främst syftet i förhållande till vårdgivarens roll 
jag tycker är oklar. Det spelar störst roll för privata vårdgivarna. Idag utförs 
ungefär 90 % av den allmänna vården och mindre än 60 % av tandvården i 
landstingets regi, men trenden är att allt fler vårdinrättningar, sjukhus, 
vårdcentraler o.s.v. privatiseras. Grundsyftet och synen på vårdgivaren 
måste finnas med vid förändringar i lagstiftningen, oavsett om det gäller 
regler vid behandlingsrelaterade infektioner eller huruvida bristande 
samtycke ska omfattas av lagen eller inte. Om man vill göra 
patientförsäkringen till en komplikationsförsäkring kanske den av 
rättviseskäl borde bekostas av skattemedel istället. 
 
Vid sidan om ett tydliggörande i uppföljningen i den lagstiftande 
verksamheten skulle en bredare kännedom om patientförsäkringen och 
förutsättningarna för den gynna förtroendet både mellan patient/vårdgivare 
och patient/försäkringsbolag. Detta ligger i linje med informationsplikten 
för vårdgivaren i lagförslaget. Vården är omgärdad av flera regelverk av mer 
eller mindre specifik karaktär. Det finns även ett skyddsnät av forum för 
patienter som är missnöjda med den utförda vården. För att det ska vara ett 
skyddsnät behöver samtliga aktörer har en god kännedom om varandra och 
vilka möjligheter som kan beredas patienten. Risken är annars att patienten 
upplever att möjligheterna istället är svårigheter och att man bollas runt utan 

                                                 
257 Se t.ex. http://dental24.se/index.php/dentalkanalen/starka-samband-mellan-munhaelsa-
och-det-allmaenna-haelsotillstandet 
258 http://www2.ltkalmar.se/pallvard/kapitel/10/munvard.htm 
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att få svar. Även om det visar sig vara en situation som inte kan 
kompenseras eller tillgodose patienten med den upprättelse patienten tycker 
sig vara berättigad till, är det viktigt att i möjligaste mån vägleda och ge 
förklaringar till hur det befintliga skyddsnätet ser ut.  
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