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Summary 
The current regulation of patient injuries was established to facilitate the 
process of compensation for patient injuries by eliminating the requirement 
of negligence. However, a favorable outcome for the affected party is not 
easily achieved. The overarching purpose of the report is to examine the 
options women have to receive compensation for birth and pregnancy 
related injuries. From conducting a general examination on the Swedish 
Patient Injury Act’s necessary prerequisites, it appears that the possibilities 
for reimbursement for birth and pregnancy related injuries are not 
disfavored compared to other injuries.  

Furthermore, the report concludes that compensation for birth injuries is 
granted according to the provisions in the Patient Injury Act, but wrongly 
so, as women can be denied compensation for serious injuries and thus lack 
adequate legal protection. Two instances when women risk being denied 
compensation have been identified in the report. For one, women risk being 
denied compensation due to arbitrary assessments regarding negligence 
conducted by the Patient Injury Board. Secondly, injuries not caused by 
health care measures are not compensated. To improve current regulations, a 
”disaster article” could be established which was discussed in the Patient 
Injury Act’s legislative history. Such a provision would allow compensation 
to be given in cases concerning serious birth injuries that are not currently 
compensable.  

The possibility to receive compensation for psychological injuries 
associated with pregnancy and childbirth has increased through the Patient 
Injury Board's established practice. However, the board should more clearly 
explain what requirements need to be met for compensation to be granted. If 
failing to do so, individuals with mental health issues risk being denied 
compensation due to them not fully comprehending the terms on which 
compensation is granted, which was also cautioned in the Patient Injury 
Act’s legislative history.  

The report also reaches the conclusion that the Patient Injury Board should 
explain its rulings more in-depth to counteract the imbalance in knowledge 
existing between individuals and the health care system. This would also aid 
the rule of law, as the Patient Injury Board’s decisions would be more 
predictable in the eyes of the public.  

A regulation based on a fault liability rule is considered in the report to 
cause several unfavorable consequences in the health care system, such as 
for example potentially weaken the relationship between doctors and 
patients. Therefore, it can be concluded that the currently established patient 
insurance is the most appropriate way to regulate patient injuries. 
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Sammanfattning 
Den nuvarande patientförsäkringen infördes för att underlätta ersättnings-
processen för patientskador genom att eliminera kravet på culpöst 
handlande. Det är emellertid inte okomplicerat för patienter att nå framgång 
med ett patientskaderättsligt ersättningsanspråk. Uppsatsens övergripande 
syfte är därför att undersöka kvinnors möjligheter att utfå ersättning för 
förlossnings- och graviditetsrelaterade skador. Efter en generell under-
sökning av PSL:s rekvisit framgår det att möjligheterna till ersättning för 
skador som har samband med graviditet eller förlossning inte missgynnas 
jämfört med andra patientskador.  

Fortsättningsvis framgår det i uppsatsen att ersättning för förlossningsskador 
lämnas i enlighet med PSL:s bestämmelser. Däremot innebär den nuvarande 
regleringen att kvinnor ibland nekas ersättning för allvarliga skador och har 
därför inte ett fullgott materiellt rättsskydd. Kvinnor riskerar exempelvis att 
nekas ersättning då Patientskadenämnden vidtar en slags godtycklig 
culpabedömning vid prövningen om patientskadeersättning bör lämnas. 
Skador som saknar samband med en vårdåtgärd faller även utanför 
ersättningsområdet. För förlossningsskador föreslås därför en alternativ 
ersättningsmöjlighet, exempelvis i form av en s.k. katastrofparagraf, som 
även diskuterades i lagens förarbeten. En sådan bestämmelse möjliggör att 
ersättning bland annat kan lämnas för allvarliga förlossningsskador som 
med dagens ersättningssystem inte är ersättningsbara. 

Ersättningsmöjligheterna för psykiska skador som har samband med 
graviditet och förlossning har utökats genom Patientskadenämndens praxis. 
Emellertid borde nämnden tydligare anföra vad som bör vara uppfyllt för att 
ersättning ska lämnas. Annars riskerar psykiskt sjuka att nekas ersättning 
med anledning av att de har svårt att förstå vad som krävs av dem för att 
ersättning ska utgå, vilket även befarades i PSL:s förarbeten.  

I uppsatsen nås även den övergripande slutsatsen att Patientskadenämnden 
bör utveckla sina bedömningar angående vissa begrepp för att jämna ut den 
kunskapsmässiga obalansen mellan en enskild patient och hälso- och 
sjukvården och för att av rättssäkerhetsskäl uppnå en bättre förutsebarhet av 
Patientskadenämndens beslut hos allmänheten.  

En reglering baserad på den skadeståndsrättsliga culparegeln antas i 
uppsatsen ge upphov till flera negativa konsekvenser inom hälso- och 
sjukvården, exempelvis att relationen mellan läkare och patienter troligen 
försämras. Därför konkluderas slutligen att patientförsäkringen är den 
lämpligaste typen av ersättningssystem för patientskador.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Trots att den svenska hälso- och sjukvården ligger i framkant inom många 
områden lider många kvinnor fortfarande någon typ av skada antigen under 
sin graviditet eller förlossning. I en granskning gjord av P4 Stockholm 
uppger flera kvinnor att de inte fick rätt hjälp efter sin förlossning. I 
reportaget säger Eva Uustal, överläkare vid universitetssjukhuset i 
Linköping, att bristen på kunskap om förlossningsskador är ett ”jätte-
bekymmer”.  Även i nyhetsartiklar belyses kvinnors upplevelser av att 1

drabbas av förlossningsskador. En kvinna som fick en allvarlig bristnings-
skada, så kallad sfinkterruptur, berättar exempelvis i en intervju med SVT 
Nyheter att hon inte fick den hjälp hon behövde av vården utan att hon 
istället gång på gång blev hänvisad till psykolog.  I en rapport från 2016 av 2

Sveriges beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) framgår det 
fortsättningsvis att förlossningsvårdens kunskapsläge är bristfälligt och att 
det saknas vetenskapligt belagd kunskap om förlossningsskador.  3

Den stundom mörka bild av Sveriges förlossningsvård som förmedlas i 
media är troligtvis inte ett facit på hur vården ser ut. Emellertid är 
kunskapen om förlossningsskador bristfällig och fler kvinnor än tidigare 
söker ersättning för sina förlossningsskador vilket Pelle Gustafson, 
chefläkare på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, tror beror på att 
uppmärksamheten kring förlossningsskador har ökat.  Komplikationer 4

under en graviditet eller förlossning kan även leda till att kvinnor orsakas 
psykisk skada, i form av exempelvis svår oro för missfall eller ångest och 
posttraumatiskt stressyndrom efter en traumatisk förlossning. Sådana skador 
kan kvinnor i vissa fall erhålla ersättning för då det patientskaderättsliga 
ersättningssystemet innefattar både fysiska och psykiska skador.  5

 Sjöqvist (2019) (elektronisk källa).1

 Hedlund (2018) (elektronisk källa).2

 SBU (2016) s. 6. 3

 Johansson (2017) (elektronisk källa).4

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 12. 5
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En felfri vård kan ingen rimligen förvänta sig. I de fall patientskador 
uppkommer finns däremot en förväntan hos den skadelidande att erhålla 
ersättning för de skador som han eller hon har lidit. Ersättning för 
patientskador regleras i patientskadelagen (1996:799) (PSL) och är i första 
hand ett försäkringsärende. Vid komplexa ärenden eller om sökanden inte är 
nöjd med försäkringsgivarens beslut och begär omprövning är det istället 
Patientskadenämnden som beslutar om skadorna är ersättningsberättigande.  6

Frågan om utbetalning av patientskadeersättning kan även, under vissa 
förutsättningar, väckas i allmän domstol men det är en dyrare och mer 
komplicerad process som sällan aktualiseras. Det är även möjligt att söka 
skadestånd enligt skadeståndsrättsliga regler för skador som orsakats i 
vården men en sådan process är inte heller vanlig.  Det faktum att det är mer 7

vanligt att skadelidande vänder sig till Patientskadenämnden och inte till 
allmän domstol med ersättningsanspråk har lett till att det enbart finns ett 
fåtal rättsfall som berör patientskador och desto fler beslut från 
Patientskadenämnden. Det har i sin tur resulterat i att nämnden, vars uppgift 
är att yttra sig i frågor som handlar om patientskadeersättning, i praktiken 
fungerar som sista beslutsfattande instans för patientskaderättsliga 
avgöranden.  8

1.2 Syfte och frågeställningar 

Förlossningsvården och skador från graviditeter och förlossningar har 
troligen aldrig diskuterats och kritiserats så mycket som de senaste åren. I 
en del fall är ersättningsfrågan glasklar men i andra fall uppstår 
komplicerade bedömningar och överväganden. Hur avgörs exempelvis 
frågan om ersättning för psykisk skada som inte är påvisbar på samma sätt 
som fysisk skada? Detta arbete syftar till att redogöra för kvinnors 
möjligheter till ersättning för fysiska och psykiska skador som de lider till 
följd av graviditet eller förlossning. Med beaktande av vad som framgått i 
utredningen av kvinnors möjligheter att erhålla ersättning för sina 
förlossnings- och graviditetsrelaterade skador ämnar framställningen även 
att utvärdera ersättningssystemets lämplighet. 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 2.6

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 11; Se kapitel 7 för en redogörelse av den alternativa ersättningsprocessen 7

för patientskador baserad på allmänna skadeståndsrättsliga regler.

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 2. 8
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För att uppnå uppsatsens syfte preciseras följande frågeställningar:  

- Ersätts förlossningsskador och psykiska skador som har samband med en 
kvinnas graviditet eller förlossning som enligt PSL bör ersättas?  

- Finns det skador relaterade till en kvinnas graviditet eller förlossning som 
faller utanför ersättningsområdet för patientskador? 

- Är det nuvarande ersättningssystemet ett lämpligt sätt att reglera ersättning 
för patientskador på?  

1.3 Avgränsningar  

Så som framgår av syftet ovan kommer i uppsatsen juridiska frågor om 
förlossnings- och graviditetsrelaterade skador att behandlas. Inledningsvis 
undersöks ersättningsmöjligheterna för sådana skador på ett övergripande 
plan utifrån PSL:s generella kriterier. De fysiska skador kvinnor kan 
drabbas av under graviditet eller förlossning är många. I uppsatsen 
behandlas därför huvudsakligen fysiska skador i form av förlossnings-
skador, då de utgör en intressant och aktuell skadegrupp. Psykiska skador 
som har samband med förlossning eller graviditet avgränsas däremot inte.  

Då patientskadeersättning är centralt för arbetet kommer PSL genomgående 
att stå i fokus, i synnerhet 6 § PSL som stadgar när ersättning lämnas för 
patientskada. Ärenden från Patientskadenämnden kommer fortlöpande att 
redogöras för i uppsatsen. Försäkringsbolagets bedömning av samma ärende 
behandlas inte då nämnden i praktiken fungerar som en överklagandeinstans 
varför försäkringsbolagets bedömning är av mindre relevans.  

Vid redogörelsen av rekvisiten för erhållande av skadestånd på grund av 
skador i vården kommer skadeståndslagen (1972:207) (SkL) att behandlas. 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som hanterar frågor om behörighet 
för vårdpersonal lämnas utanför arbetet då behörighetsfrågor inte 
aktualiseras i arbetet. Fortsättningsvis behandlas inte frågor om hur 
ersättningen beräknas. 

Frågor om ersättning för patientskador består, utöver juridik, givetvis av rent 
medicinska bedömningar och ställningstaganden. Utbetalning av patient-
skadeersättning sker emellertid utifrån rekvisit i PSL och frågor kommer 
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således inte att analyseras och diskuteras med ett medicintekniskt perspektiv 
utan utifrån gällande rätt och de juridiska överväganden som rätten kräver.  

1.4 Metod och material  

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

I uppsatsen har rättsdogmatisk metod använts. Metoden innebär att svaret på 
en konkret problemställning söks i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten 
och doktrin och besvaras genom tolkning och analys av rättskällorna.  9

Rättsdogmatikens syfte är således att utifrån rättskällorna tolka och 
systematisera gällande rätt.  Jareborg förklarar att ”rättsdogmatik är en 10

rekonstruktion av rättssystem” och menar att man inom rättsdogmatiken 
bedriver forskning med ett vetenskapligt syfte. De svar som söks begränsas 
emellertid av att rättsdogmatik går ut på att rekonstruera gällande rätt varvid 
en konstant förankring till rätten krävs. Enligt Jareborg kan den 
rättsdogmatiska metoden därför förklaras vara systemintern, då man utgår 
från en bundenhet till rättskällorna och i ett senare led argumenterar för en 
alternativ tolkning eller ideal formulering av en rättsregel. Inget hindrar 
däremot att den följande argumentationen går utanför gällande rätt.   11

Med beaktande av uppsatsens syfte som i stort förutsätter en tolkning och 
analys av de rådande rättskällorna är rättsdogmatiken ett lämpligt metodval. 
I arbetet beskrivs inledningsvis det patientskaderättsliga ersättnings-
systemets grunder och de objektiva förutsättningar som ska vara uppfyllda 
för att patientskadeersättning ska beviljas. I de efterföljande analyserande 
delarna tolkas Patientskadenämndens beslut utifrån rättskällorna för att 
undersöka om besluten överensstämmer med rättens objektiva förut-
sättningar. Det perspektiv som används i uppsatsen är således ett kritiskt 
perspektiv som utgår från rättens utgångspunkter. Ett sådant perspektiv 
möjliggör en undersökning om kvinnor som lider skada i samband med 
graviditet eller förlossning tillgodoses tillräckliga ersättningsmöjligheter.  

 Nääv och Zamboni (2018) s. 21.9

 Sandgren (2018) s. 49. 10

 Jareborg (2004) s. 4 ff. 11
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1.4.2 Användning av rättskällor 

Lagstiftning befinner sig högst upp i den hierarkiska ordningen av de 
vedertagna rättskällorna. Efter det följer förarbeten och rättspraxis. 
Förarbeten spelar för den svenska lagtolkningen en större roll jämfört med 
hur det ser ut internationellt. Däremot får inte uttalanden i förarbeten följas 
om det strider mot tydlig lagtext. Nederst i rättskällehierarkin återfinns 
juridisk doktrin som kan vara ett hjälpmedel för att hitta svar på teoretiska 
och komplicerade frågeställningar.  12

Lagstiftning är genomgående en central rättskälla i arbetet. För den aktuella 
framställningen är det främst PSL och SkL som är relevanta att behandla. 
Förarbeten till lagarna har studerats för att närmare kunna fastställa hur 
lagtexten ska tolkas, vad som krävs för tillämpning av lagtextens rekvisit 
och för en förståelse av vilka tankar som låg till grund för lagens 
utformning. Fortsättningsvis behandlas beslut från Patientskadenämnden för 
att möjliggöra en analys och diskussion utifrån den gällande rätt som 
beskrivs. På grund av att ersättningssystemet är utformat på rådande sätt och 
Patientskadenämnden utgör det allra största beslutsfattande organet finns det 
mycket få patientskaderättsliga rättsfall från allmän domstol. Istället 
utvecklas det patientskaderättsliga ersättningssystemet med hjälp av 
nämndens beslut, varför de är relevanta att behandla. Ett fåtal relevanta 
rättsfall från allmän domstol behandlas emellertid i arbetets avslutande del.  

1.4.2.1 Doktrin 
I framställningens inledande kapitel presenteras det patientskaderättsliga 
ersättningssystemet med hjälp av främst förarbeten och doktrin. Den 
patientskaderättsliga doktrinen är dock liten till antalet och därtill är de 
flesta verk relativt gamla. Det har troligen sin förklaring i att intresset för 
området var som störst kring PSL:s införande år 1997 och att den rättsliga 
regleringen sedan dess inte föranlett nya verk. I arbetet har Bo Von Eybens 
danska verk Patientforsikring varit till hjälp. Boken utgavs 1993 i samband 
med att Danmarks patientförsäkringssystem infördes men behandlar även 
till viss del den svenska patientförsäkringen då Danmark hämtade 
inspiration till sin reglering därifrån. Den litteratur som har varit ledande i 
arbetets deskriptiva delar är Patientskadelagen en kommentar m.m. Verket 
är från 2016 och har författats av Carl Espersson och Ulf Hellbacher som 

 Bernitz m.fl. (1996) s. 21 f.  12
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båda har yrkeserfarenhet från Patientskadenämnden. Med anledning av att 
författarna har arbetat inom Patientskadenämnden föreligger möjligtvis en 
eventuell jävssituation i diskussioner om nämndens arbete. Därför bygger 
inte uppsatsens analyser på författarnas egna åsikter utan på den objektiva 
fakta som boken förmedlar. I den litteratur som behandlar PSL förmedlas 
dock inte författarnas egna åsikter i större utsträckning utan verken är till 
största del objektiva och deskriptiva. Det saknas således material som 
tillämpar kritiska perspektiv på hur ersättning för patientskador regleras. 
Därför ämnar denna uppsats till att bidra med en kritisk undersökning av 
ersättningssystemet utifrån bland annat rättssäkerhetsaspekter. För 
framställningens skadeståndsrättsliga del har utöver lagtext och förarbeten 
Jan Hellners och Markus Radetzkis verk Skadeståndsrätt varit till viss hjälp. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en övergripande del vari en bakgrund till 
ersättningssystemet presenteras. Den fortsatta dispositionen följer sedan 
arbetets uppställda frågeställningar.  

I kapitel 2 presenteras en bakgrund till det nuvarande ersättningssystemet 
för att tydliggöra de motiv som har legat till grund för dagens 
ersättningssystem samt en redogörelse för hur systemet ser ut idag. Kapitlet 
avslutas med en kort förklaring av rättssäkerhetsbegreppets centrala delar i 
syfte att möjliggöra en fortsatt diskussion av Patientskadenämndens 
bedömningar.  

I kapitel 3 behandlas vad som enligt 6 § PSL ska vara uppfyllt för att 
patientskadeersättning ska utgå. Kapitlet innehåller även en redogörelse 
över vilka patientskador som är ersättningsbara. I den avslutande analysen 
diskuteras kvinnors möjligheter till ersättning för förlossnings- och 
graviditetsrelaterade skador utifrån PSL:s generella rekvisit och uppsatsens 
andra frågeställning.  

Kapitel 4 innehåller en redogörelse för Patientskadenämndens prövning av 
behandlingsskador och de specifika bedömningsprinciper som tillämpas för 
förlossningsskador. Kapitlet avslutas med en analys av de ärenden som 
nämnts i kapitlet utifrån uppsatsens två första frågeställningar; om 
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förlossningsskador ersätts i enlighet med PSL och om vissa skador faller 
utanför ersättningsområdet. 

I kapitel 5 undersöks hur krav om ersättning för psykisk skada bedöms och 
behandlas. I kapitlets avslutande avsnitt analyseras om psykiska skador som 
har samband med graviditet eller förlossning ersätts enligt PSL och om vissa 
skador faller utanför ersättningsområdet i enlighet med arbetets två första 
frågeställningar.  

I kapitel 6 exemplifieras hur en domstolsprövning av 6 § PSL kan se ut. I 
kapitlets analyserande del diskuteras därefter Patientskadenämndens 
bedömningar i ljuset av rättens motsvarande bedömningar.  

Kapitel 7 innehåller en redogörelse för hur möjligheten att erhålla 
skadestånd för patientskador ser ut. I ljuset av redogörelsen av 
möjligheterna (eller svårigheterna) att erhålla skadestånd för patientskador 
diskuteras i samma kapitel det patientskaderättsliga ersättningssystemet och 
arbetets tredje frågeställning besvaras.  

Kapitel 8 består av en sammanfattning av uppsatsens analyser, diskussioner 
och slutsatser. 
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2. Ersättning för patientskador  

2.1 Inledning 

Det nuvarande patientskaderättsliga ersättningssystemet baseras i stort på 
villkor från en tidigare reglering av patientskador.  Det finns således 13

anledning att inledningsvis kort redogöra för ersättningssystemets historia. I 
nästföljande avsnitt följer en redogörelse över patientförsäkringens reglering 
i PSL och vilken roll Patientskadenämnden har i det patientskaderättsliga 
ersättningssystemet, i syfte att förmedla en övergripande förståelse av det 
system som behandlar ersättning för patientskador. Avslutningsvis 
behandlas kort rättssäkerhetsbegreppet. 

2.2 Ersättningssystemets historia  

År 1975 infördes en särskild patientförsäkring i Sverige för att öka 
möjligheterna till ersättning för skador som orsakats i samband med hälso- 
och sjukvård. Innan försäkringens tillkomst reglerades ersättning för 
patientskador i SkL. SkL reformerades år 1972 men bidrog inte med ökade 
möjligheter för skadelidande att beviljas ersättning för skador som orsakats i 
vården.  Innan patientförsäkringen infördes erhöll enbart runt 100 personer 14

per år ersättning för sina patientskador.  I rättspraxis kan man utläsa att 15

svårigheterna för en patient att nå framgång med en skadeståndsrättslig talan 
berodde på att patienten enligt den s.k. culparegeln i 2 kap. 1 § SkL var 
tvungen att visa att skadan hade orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. 
Detta var ofta komplicerat då särskild sakkunskap om vården inte sällan 
saknades. Processen kunde dessutom både bli långdragen och kostsam. Med 
införandet av en patientförsäkring var tanken att patienter skulle få rätt till 
ersättning utan att behöva visa att fel eller försummelse hade orsakat 
skadan.  Patientförsäkringen ansågs även bidra till att förtroenderelationen 16

mellan patienter och vårdpersonal styrktes på grund av att konflikter vid 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 10. 13

 SOU 1994:75 s. 31. 14

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 5. 15

 Prop. 1995/96:187 s. 12 f.16
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felbehandlingar inte längre riskerade att uppstå. Ett ytterligare skäl till 
varför en patientförsäkring infördes var för att tillgodose att de skador som 
inte orsakats av någons culpa, utan på grund av olyckshändelser av olika 
slag, också blev ersättningsbara. Det ansågs orimligt att patienten skulle stå 
risken för dessa skador.   17

Patientförsäkringen som infördes år 1975 var frivillig och uppkom genom 
ett avtal mellan landstingen och ett försäkringskonsortium bestående av ett 
antal försäkringsbolag.  I takt med att utbudet inom hälso- och sjukvården i 18

slutet av 1980-talet utvecklades till att bestå av fler privata vårdgivare kunde 
inte den frivilliga patientförsäkringen garantera patienter ersättning.  19

Sveriges dåvarande medlemsskap i Europeiska gemenskapen innebar 
dessutom att försäkringskonsortiet snart skulle strida mot bland annat 
konkurrensrättsliga regler. Med hänsyn till patienters utsatta ställning inom 
hälso- och sjukvården ansåg regeringen att ett patientskaderättsligt 
ersättningssystem var nödvändigt och tillsatte en utredning i ärendet.   20

Utredningen resulterade i ett förslag som innebar att den frivilliga 
patientförsäkringen genom lagstiftning skulle bli obligatorisk. Förslaget 
grundades på att den dåvarande patientförsäkringen möjliggjorde att 
patienter snabbt och enkelt fick ersättning för sina skador. Man menade 
även att ett skadeståndsrättsligt ersättningssystem, även om det baserades på 
strikt ansvar, inte skulle garantera skadelidande ersättning för sina skador. 
En del remissinstanser motsatte sig att det patientskaderättsliga ersättnings-
systemet skulle vara fristående från skadeståndsrätten. En utredning av vad 
en skadeståndsrättslig reglering skulle innebära kunde däremot inte 
genomföras inom rimlig tid och därför bestämde man att regleringen skulle 
baseras på den frivilliga patientförsäkringen.  Utredningen ledde så 21

småningom fram till införandet av PSL år 1997 och en därigenom tvingande 
patientförsäkring.  22

 Prop. 1995/96:187 s. 19. 17

 Prop. 1995/96:187 s. 13.18

 Wilow och Wilow (1997) s. 14.19

 Prop. 1995/96:187 s. 18. 20

 Prop. 1995/96:187 s. 22. 21

 Wilow och Wilow (1997) s. 14. 22
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2.3 Det nuvarande patientskaderättsliga 
ersättningssystemet 

Den patientförsäkring som infördes när PSL trädde i kraft är i stort baserad 
på de villkor som togs fram för den frivilliga patientförsäkringen.  En 23

viktig skillnad är dock att den nuvarande försäkringen är obligatorisk enligt 
12 § PSL som föreskriver en försäkringsskyldighet för alla vårdgivare. Av 
15 § PSL framgår det att de försäkringsgivare som erbjuder patient-
försäkring ska ingå i en patientförsäkringsförening, vilket ledde fram till 
bildandet av Patientförsäkringsföreningen (PFF). I de fall en vårdgivare inte 
tecknat en patientförsäkring stadgar 14 § PSL ett solidariskt ansvar 
gentemot PFF för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats. En 
sådan reglering garanterar patienters rätt till ersättning, även i de fall de 
råkar ut för en oförsäkrad vårdgivare.  Landstingssjukvården är försäkrad 24

genom Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). All skade-
reglering och utbetalning av LÖFs patientskadeärenden sköttes tidigare av 
Personskadereglering AB (PSR), men dessa verksamheter är sedan 2010 
ihopslagna.  LÖF har vid behov tillgång till externa specialister inom flera 25

medicinska områden som ger råd i skadeärenden.   26

Vidare är det tydligt att införandet av en patientförsäkring har möjliggjort att 
fler beviljas ersättning för sina patientskador. Innan den frivilliga 
patientförsäkringen infördes beviljades runt 100 patienter ersättning för 
patientskador varje år. Nuförtiden erhåller istället cirka 6 000–7 000 
skadelidande varje år patientskadeersättning.  27

2.3.1 Patientskadenämnden  

Enligt 17 § första stycket PSL ska de försäkringsgivare som ingår i PFF 
upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. 17 § andra stycket PSL 
stadgar att nämnden ska yttra sig i ersättningsfall om en patient, vårdgivare, 
försäkringsgivare eller domstol begär det. Patientskadenämnden har således 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 10.23

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 10. 24

 Brännström (2002) s. 102. 25

 LÖF (2019) (elektronisk källa).26

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 13.27
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till uppgift att vid begäran bedöma komplexa eller tvistiga ersättnings-
ärenden och på så sätt verka praxisskapande.  28

En patientskadenämnd fanns även under perioden då patientförsäkringen var 
frivillig och i förarbetena till PSL framhölls vikten av dess praxisbildande 
funktion och att nämnden möjliggjorde att skadelidande snabbt och säkert 
erhöll patientskadeersättning. I utredningen som ledde fram till att PSL 
trädde i kraft riktades kritik mot att en patientskadenämnd inte gav patienter 
tillräckligt god insyn i den ersättningsrättsliga processen. Skadelidande ges 
emellertid möjlighet att ta del av det material som ligger till grund för 
ärendets bedömning vilket man ansåg var tillräcklig insyn.    29

I 1 § första stycket förordning (2018:26) om Patientskadenämnden framgår 
det att Patientskadenämnden ska bestå av en ordförande, tre ledamöter som 
företräder patienternas intressen, en medicinskt sakkunnig, en ledamot som 
har särskilda kunskaper om hälso- och sjukvårdsfrågor och en som är 
särskilt kunnig i frågor om personskadereglering. Processen för att utfå 
patientskadeersättning är kostnadsfri både hos försäkringsbolagen och hos 
Patientskadenämnden. En patient tar således ingen ekonomisk risk om han 
eller hon väljer att föra ett ersättningsanspråk enligt PSL. Hur stor 
patientskadeersättning som ska lämnas beräknas utifrån 5 kap. SkL.  Enligt 30

9 § PSL måste emellertid skadelidande betala en självrisk för att erhålla 
patientskadeersättning. I 10 § PSL stadgas även ett takbelopp för patient-
skadeersättning som uppgår till högst 200 prisbasbelopp per skadelidande.  

2 § i Patientskadenämndens arbetsordning stadgar att nämnden löpande ska 
publicera vägledande beslut i en referatsamling. Nämnden är fortsättnings-
vis inte avsedd att verka som en överklagandeinstans utan dess verksamhet 
är rådgivande. Försäkringsgivarna följer däremot i princip alltid nämndens 
beslut.  I SOU 1994:75 Patientskadelag diskuterades det faktum att 31

prejudicerande domar riskerade att utebli med ett ersättningssystem 
bestående av en försäkring. Med anledning av att möjligheten till 
domstolsprövning fortsatt skulle ges antog däremot utredningsmännen att 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 2. 28

 Prop. 1995/96:187 s. 68. 29

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 12 f. 30

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 2. 31
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vägledande prejudikat skulle uppkomma.  Detta skedde emellertid i princip 32

inte då enbart ett fåtal domar som avser patientskador har avgjorts av 
Högsta domstolen (HD). Det är över lag få patientskadeärenden som går 
vidare till allmän domstol, varje år anmäls 16 000–17 000 patientskador, 
varav ett 20-tal går vidare till allmän domstol.  Med den praxisbildande 33

funktion som Patientskadenämnden har och med beaktande av det faktum 
att vägledande prejudikat inte utvecklas i allmän domstol torde nämndens 
funktion därför principiellt kunna ses som en överklagandeinstans för 
skadelidande. 

2.3.2 En ”no-fault”- eller culpabedömning?  

Att patientförsäkringen blev fristående från skadeståndsrätten förklarades i 
förarbetena till PSL innebära att ”patienten inte behöver bevisa att skadan 
orsakats genom att hälso- och sjukvårdspersonalen gjort sig skyldig till fel 
eller försummelse för att ersättning skall kunna lämnas, utan bedömningen 
sker på objektiva grunder”.  Därför  beskrivs  patientförsäkringen av bland 34

andra Von Eyben som en ”no-fault”-försäkring.  Enligt Espersson och 35

Hellbacher är detta däremot felaktigt. De menar istället att patient-
försäkringen är en blandning av den skadeståndsrättsliga culparegeln och 
det strikta ersättningsansvaret som innebär att ersättning lämnas oberoende 
av förekomsten av vållande. Internationellt kallas detta för en ”no-blame”-
lösning där den principiella frågan är om skadan hade kunnat undvikas med 
ett annat förfarande.   36

Den skadeståndsrättsliga culpabedömningen består ofta av en fri culpa-
bedömning, där bland annat risken för skada, den eventuella skadans storlek 
och om skadevållaren haft möjlighet att undvika skadan beaktas.  Så som 37

kommer att behandlas innefattar bedömningen om ersättningsbar 
behandlingsskada föreligger enligt 6 § första stycket 1 PSL en prövning av 
om ett annat utförande av förfarandet eller en annan behandlingsmetod hade 

 SOU 1994:75 s. 129. 32

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 13. 33

 Prop. 1995/96:187 s. 1. 34

 Von Eyben (1993) s. 13. 35

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 8. 36

 Schultz (2016) s. 912. 37
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inneburit att en patientskada undvikits. För att utföra en sådan prövning 
måste Patientskadenämnden bland annat undersöka om ett alternativt 
behandlingsval hade inneburit att skadan undvikits. En sådan prövning kan 
därför sägas vara beroende av läkarens eventuella culpösa handlande. 
Bedömningen enligt 6 § första stycket 3 PSL om en felaktig diagnos har 
orsakat en patientskada förutsätter även den en prövning om en läkare 
förfarit felaktigt i sitt yrkesutövande. Således innefattar bedömningen av om 
patientskadeersättning ska lämnas i vissa fall en slags culpabedömning. Att 
patientförsäkringen består i en ”no fault”-försäkring där ersättning lämnas  
på objektiva grunder oberoende av om fel eller försummelse i vården 
orsakat skadan är därför inte en korrekt beskrivning av försäkringen. 

2.4 Rättssäkerhet 

Definitionen av rättssäkerhet är omstridd och har länge debatterats. De flesta 
kan emellertid enas om att rättssäkerhet innebär att rättsliga beslut ska 
präglas av förutsebarhet. Domars utfall ska följaktligen vara entydiga och 
förutsebara. Detta följer bland annat av legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § tredje 
stycket regeringsformen (1974:152) som stadgar att den offentliga makten 
ska utövas under lagarna.  I en rapport från Domstolsverket presenteras 38

slutsatsen att allmänheten vill förstå de beslut de berörs av för att mer villigt 
inrätta sig efter beslutet. Således spelar även en förståelse av besluts utfall 
en betydande del i upprätthållandet av tilltron till rättsväsendet.  39

Utöver den mer traditionella definitionen av rättssäkerhet finns en modern 
straffrättslig syn på rättssäkerhet som innebär att allmänheten ska ges ett 
fullgott rättsskydd och inte utsättas för brott.  I patientskaderättsligt 40

hänseende kan ett materiellt rättsskydd sägas innebära att patienter inte 
oförutsebart eller godtyckligt nekas ersättning för skador som de bör erhålla 
ersättning för. 

 Josef Zila (1990) s. 284.38

 Domstolsverket (2005) s. 3.39

 SOU 1984:15, s. 130; Josef Zila (1990) s. 285.40

!13



2.4.1 Patientskadenämndens roll 

I mål nr 1673-16 fastställde kammarrätten att Patientskadenämnden inte är 
en myndighet i offentlighetshänseende på grund av att dess verksamhet 
enbart är rådgivande, varför offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen (1949:105) inte kan tillämpas på beslut från 
nämnden. Detta innebär att Patientskadenämndens beslut inte är offentliga 
för allmänheten. Däremot ges allmänheten en insyn i Patientskadenämndens 
bedömningar med den referatsamling som publiceras på nämndens hemsida. 
I 11 § i nämndens arbetsordning stadgas även att patienter har rätt att ta del 
av det material som ligger till grund för nämndens bedömningar.  41

Det faktum att Patientskadenämnden inte är en myndighet i offentlighets-
avseende innebär inte att de inte utövar reell makt gentemot allmänheten. 
Baserat på att enbart ett 20-tal ärenden går vidare till allmän domstol varje 
år inleds sällan en talan i domstol om ärendet avvisas av Patientskade-
nämnden.  I de flesta fall som gäller ersättning för patientskada är det 42

följaktligen försäkringsgivaren eller Patientskadenämnden som beslutar om 
ersättningsgill patientskada föreligger. Detta innebär att även de beslut som 
Patientskadenämnden publicerar bör präglas av förutsebarhet och förståelse 
för att tilltron till rättsväsendet ska upprätthållas. Fortsättningsvis bör 
ersättning beviljas för skador som rimligen bör ersättas, för att patienter som 
lider skada ska ges ett fullgott rättsskydd. 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 226.41

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 13. 42
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3. Vilka skador ersätts enligt 
PSL? 

3.1 Inledning  

Enligt Hellner och Radetzki lämnas patientskadeersättning för skador som 
är en ”inadekvat” följd av en patients grundsjukdom. En skada som är en 
förutsebar följd av en sjukdom ersätts således inte.  För att skadelidande 43

ska ha rätt till patientskadeersättning ska ett antal förutsättningar vara 
uppfyllda. I 3 § PSL stadgas att skadan ska ha uppkommit i samband med 
hälso- och sjukvård i Sverige. Enligt 5 § PSL avses med hälso- och sjukvård 
bland annat den verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). I 2 kap. 1 § första stycket 1 hälso- och sjukvårdslagen består 
hälso- och sjukvård av ”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 
behandla sjukdomar och skador”. Ett ytterligare krav för att en patientskada 
ska vara ersättningsbar är att vårdpersonalen på verksamheten där skadan 
uppkom omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), vilket följer 
av 5 § PSL. I 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen stadgas ett krav på att hälso- 
och sjukvårdspersonal ska ha legitimation inom sitt yrkesområde. Således är 
skador till följd av behandling som givits av icke-legitimerade vårdutövare 
inte ersättningsbara enligt PSL.   44

Fortsättningsvis lämnas enligt 6 § första stycket PSL patientskadeersättning 
för personskada på patient. Skadan måste även bedömas ha ett orsaks-
samband med vården. Beviskravet för orsakssambandet är enligt 6 § första 
stycket PSL övervägande sannolikhet, vilket en skadelidande har bevis-
bördan för om inte försäkringsgivaren finner att ett samband föreligger vid 
utredning av skadeanmälan.  För att ett orsakssamband mellan vården och 45

skadan ska föreligga krävs det att skadan med övervägande sannolikhet har 
orsakats av någon av de situationer som stadgas i 6 § första stycket 1–6 
PSL. 

 Hellner och Radetzki (2018) s. 295. 43

 Espersson och Hellbacher, s. 29. 44

 Prop. 1995/96:187 s. 32. 45
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I följande kapitel kommer inledningsvis både personskadebegreppet och när 
en gravid kvinna är att anse som patient att utredas och exemplifieras med 
hjälp av beslut från Patientskadenämnden. Därefter följer en genomgång av 
bestämmelsens beviskrav och de förhållanden som 6 § första stycket 1—6 
PSL ställer upp. Efterföljande avsnitt innehåller en redogörelse för vilka 
patientskador som inte berättigar till ersättning. Kapitlet avslutas med en 
analys varvid kvinnors övergripande möjligheter till ersättning för 
förlossnings- och graviditetsrelaterade skador diskuteras. 

3.2 Vad klassificeras som personskada? 

6 § första stycket PSL stadgar att patientskadeersättning lämnas för person-
skada. Innebörden av begreppet personskada i PSL är samma som i SkL. 
Begreppet definieras emellertid inte i SkL utan förståelse för begreppet får 
sökas i förarbeten till lagen och rättstillämpningen.  I SOU 1995:33 46

Ersättning för ideell skada vid personskada framgår det att person-
skadebegreppet rymmer ”såväl kroppsliga som psykiska defekttillstånd”. 
Fysisk personskada är exempelvis blödningar, sår, brutna ben och inre 
sjukdomsttillstånd.   47

Det är emellertid mer komplext att bedöma om en person har drabbats av en 
psykisk skada än en fysisk skada, vilket en del remissinstanser i förarbetena 
till PSL ansåg problematiskt. De hävdade att psykiska skador var 
svårutredda och riskerade att leda till omfattande och kostsamma 
utredningsärenden och motsatte sig därför förslaget att patientförsäkringen 
skulle omfatta psykiska skador. Det ansågs däremot inte rimligt att psykiskt 
sjuka skulle behöva föra en skadeståndstalan för att få ersättning för sina 
skador. Därför beslutade man av rättviseskäl att patientförsäkringen även 
skulle omfatta patienters psykiska skador.  48

Ersättningen för personskador innefattar såväl ekonomisk som ideell skada. 
Ideell skada omfattar ersättning för sveda och värk, lyte och men och övriga 
olägenheter. Sveda och värk avser fysiskt och psykiskt obehag som hänför 
sig till den akuta skadeperioden. Ersättning för lyte och andra stadigvarande 

 Prop. 1995/96:187 s. 86. 46

 SOU 1995:33 s. 61.47

 Prop. 1995/96:187 s. 30 f; Se kapitel 5 för en mer ingående redogörelse över vad som utgör psykisk skada. 48
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men utgår om en skadelidandes tillstånd innebär skadeföljder som ger 
upphov till obehag till följd av ett ärr, en vanställd kroppsdel eller liknande. 
Ersättning utgår också för andra skadeföljder som gör det svårt för en 
skadelidande att föra ett normalt liv. Ersättning för övriga olägenheter 
innefattar de inkomster som en skadelidande inte kan tillgodogöra sig på 
grund av sin skada, exempelvis förlorad övertidsersättning från sitt arbete.  49

En typ av skada som har lämnats utanför det patientskaderättsliga 
ersättningsområdet är rena förmögenhetsskador.  I 1 kap. 2 § SkL 50

definieras ren förmögenhetsskada som ”ekonomisk skada som uppkommer 
utan samband med att någon lider person- eller sakskada”.  

3.3 Patient enligt PSL 

Patientbegreppet i PSL har samma innebörd som i lagen (1994:954) om 
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och lagen (1994:954) 
om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område.  I prop. 51

1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. 
framgår det att patientbegreppet omfattar ”alla som har etablerat kontakt 
med hälso- och sjukvården”.  Gravida kvinnor är följaktligen patienter vid 52

kontakt med mödravården eller vid mottagande av förlossningsvård, 
exempelvis undersökning eller behandling.   53

I de fall en gravid kvinnas foster skadas och inte framförs vid liv kan den 
gravida kvinnan betraktas som patient. Detta förmedlades i Patientskade-
nämndens beslut dnr 659/2001 som gällde en kvinna som ansökte om 
ersättning för psykisk skada efter att hennes barn dött i livmodern. Den 
psykiska skada som kvinnan drabbades av på grund av barnets död 
bedömdes följaktligen som en skada på modern och inte som en 
tredjemansskada.  Uppfattningen är således att ett foster är en del av den 54

gravida kvinnan, vilket innebär att även om en behandling inte är direkt 

 Wilow och Wilow (1997) s. 74. 49

 Detta följer bland annat av dnr 242/1994. För en redogörelse av ärendet se avsnitt 5.4.1.50

 Prop. 1995/96:187 s. 25. 51

 Prop. 1993/94:149 s. 77. 52

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 85. 53

 Se avsnitt 5.4.2 för en mer ingående redogörelse över beslutet. 54
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riktad mot kvinnan kan hon betraktas som patient om hennes foster dör.  55

När ett foster däremot skadas till följd av en behandling eller avsaknad av 
behandling under moderns graviditet och senare framförs vid liv är barnet 
ett eget rättssubjekt och ska således betraktas som patient. Det framgår av 
Patientskadenämndens beslut dnr 221/1992.  Oftast blir det däremot ingen 56

praktisk skillnad oavsett om ersättning lämnas till modern eller barnet. Detta 
beror på att i de fall ersättning lämnas till ett nyfött barn är det barnets legala 
förmyndare som råder över ersättningen, som oftast är en eller båda av 
barnets föräldrar.  57

3.4 Beviskravet i 6 § PSL 

För att rätt till patientskadeersättning ska föreligga måste det, som ovan 
nämnts, föreligga ett orsakssamband mellan vården och skadan. Detta följer 
av 6 § första stycket PSL som stadgar att en skada med övervägande 
sannolikhet ska ha orsakats av något av de förhållanden som bestämmelsen 
rymmer.   58

I förarbetena till PSL uttrycktes inte den närmare innebörden av beviskravet 
utan det lämnades till rättstillämpningen att i varje enskilt fall bedömas. Viss 
ledning kan däremot fås av skadeståndsrättslig praxis då HD i vissa rättsfall 
har tillämpat bevislättnader.  I NJA 1991 s. 481 tillämpades exempelvis en 59

bevislättnad bestående i att de skadeorsaker som den skadelidande 
åberopade skulle vara klart mer sannolika än de orsaker som motparten 
åberopade. Enligt Wilow och Wilow kan PSL:s beviskrav sägas innebära att 
orsakssambandet bör vara så tydligt att någon annan tänkbar skadeorsak 
framstår som osannolik. Således måste inte sambandet vara helt klarlagt för 
att ersättning ska lämnas.  Det är emellertid inte tillräckligt att en skada kan 60

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 85 f; Se även dnr 764/1998 som handlade om en kvinna vars embryon 55

förstörts på grund av en bakterietillväxt utanför hennes kropp. I beslutet kom Patientskadenämnden till 
slutsatsen att kvinnan var att anse som patient även fast ingreppet inte var direkt riktat mot henne. 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 17; En liknande situation återfinns i dnr 478/1994. I beslutet lämnades 56

ersättning till ett nyfött barn på grund av kroppsliga missbildningar som barnet fick när fosterreduktion utfördes 
på modern.

 Att den som har vårdnaden över barnet är dess förmyndare följer av 10 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381).57

 Se avsnitt 3.5 för en redogörelse av de förhållanden som 6 § första stycket 1—6 PSL stadgar. 58

 Prop. 1995/96:187 s. 32.59

 Wilow och Wilow (1997) s. 30.60
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ha orsakats av en vårdåtgärd, utan den skadeorsak som åberopas ska vara 
den mest sannolika för att övervägande sannolikhet ska vara för handen.  I 61

dnr 240/89 var frågan om ett dödfött barn hade överlevt om kejsarsnitt hade 
använts som förlossningsmetod. Barnets sannolika överlevnad bestämdes 
till 65 procent om kejsarsnitt hade använts som förlossningsmetod vilket 
ansågs utgöra övervägande sannolikhet. Von Eyben menar däremot att det är 
osäkert om övervägande sannolikhet hade kunnat anses föreligga om 
chansen till överlevnad istället hade varit 51 procent.  62

Som ovan nämnts är det den som drabbats av en skada som har bevisbördan 
för att orsakssambandet är uppfyllt om inte den skadereglerare som hanterar 
ärendet finner ett orsakssamband i ärendet. I förarbetena till PSL uppstod 
diskussioner angående beviskravets utformning. Vissa remissinstanser ansåg 
att vårdgivarna skulle åläggas bevisbördan för orsakssambandet med 
anledning av patienters underlägsna ställning gentemot hälso- och 
sjukvården. Regeringen menade däremot att de inte kunde ta ställning till 
innebörden av att ge vårdgivarna bevisbördan, s.k. omvänd bevisbörda, i 
den pågående utredningen. De menade även att det inte uppkommit något i 
utredningen som gav anledning att tro att det skulle vara betungande för 
patienter att behöva visa ett orsakssamband mellan en skada och vården och 
därför ålades följaktligen patienter bevisbördan.   63

3.5 Skadetyperna i 6 § PSL 

För att ersättning för personskada ska lämnas ska skadan med övervägande 
sannolikhet vara orsakad av en av de skadetyper som 6 § PSL första stycket 
1—6 stadgar; behandlingsskada, materialskada, diagnosskada, infektions-
skada, olycksfallsskada eller medicineringsskada.  Nedan följer en kort 64

redogörelse för varje skadetyp i syfte att öka förståelsen för vilka typer av 
skador som ersätts. Bedömningen av vissa skadetyper exemplifieras med 
beslut från Patientskadenämnden. Att enbart en del skadetyper exemplifieras 
beror på att inte alla förhållanden har betydelse för förlossnings- och 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 43; se även dnr 44/2008 och dnr 756/2001.61

 Von Eyben (1993) s. 87. 62

 Prop 1995/96:187 s. 31 f. 63

 Brännström (2002) s. 104. 64
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graviditetsrelaterade skador. Däremot tjänar framställningen på att alla 
skadetyper i någon mån förklaras.  

Behandlingsskador är den största gruppen av patientskador.  En 65

behandlingsskada är enligt 6 § första stycket 1 PSL en personskada som 
orsakats av ”undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under 
förutsättning att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av 
det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande 
[…]”. Bedömningen om skadan hade kunnat undvikas görs i efterhand med 
en s.k. facitbedömning och den norm som bedömningen utgår från är 
handlings-sättet hos en erfaren specialist.   66

I dnr 194/1994 behandlades frågan om en genetisk skada kunde utgöra 
behandlingsskada. Beslutet gällde en kvinna som födde en pojke med 
Downs syndrom. Kvinnan hävdade att hon inte hade fött pojken om hon 
blivit erbjuden fostervattenprov, något sjukvårdspersonalen var skyldiga att 
erbjuda med hänsyn till kvinnans ålder. Kvinnan menade därför att hennes 
son lidit en skada för att han föddes. Patientskadenämnden ställdes inför 
frågeställningen om en behandlingsskada kunde anses föreligga i ärendet 
och kom fram till att ingen vårdåtgärd hade lett till att pojken föddes med 
Downs syndrom varför ersättningsbar skada inte förelåg för varken modern 
eller pojken. Nämnden tillade att det faktum att ett barn föds med liv aldrig 
kan utgöra en skada, oavsett om det föds med en genetisk missbildning. 

I 6 § första stycket 2 PSL regleras materialskador. Ersättning lämnas när fel 
hos medicinteknisk produkt eller utrustning orsakat personskada vid 
undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller om produkten 
hanterats felaktigt och därav orsakat skadan. Syftet med bestämmelsen är att 
patienter ska ges ett skydd mot eventuella brister i produkter eller utrustning 
och ett skydd mot de fall när felaktig användning av en produkt eller 
utrustning har orsakat en skada.  67

Diagnosskada i 6 § första stycket 3 PSL anses föreligga vid felaktig 
diagnostisering som föranletts av avvikande eller felaktig tolkning av 
sjukdomstecken, inkorrekta slutsatser av undersökningar eller förbiseende 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 54. 65

 Prop. 1995/96:187 s. 34; Se avsnitt 4.2.2 för en utförlig genomgång av rekvisiten i 6 § första stycket 1 PSL.66

 Prop. 1995/96:187 s. 37. 67

!20



av iakttagbara tecken på sjukdom. Tillämpningen av bestämmelsen utgår 
från en erfaren specialists handlingsnorm. Om en viss bedömning av en 
patients vårdsituation inte stämmer överens med den bedömning en 
specialist skulle ha vidtagit föreligger således en felaktig diagnostisering. 
Till skillnad från behandlingsskadorna tillämpas inte en facitbedömning vid 
frågan om en felaktig diagnos är ställd. Ett sådant resonemang hade 
inneburit att väldigt många tillerkänts ersättning varför utrymme för att 
ställa felaktiga diagnoser måste ges.  68

I 6 § första stycket 4 PSL regleras infektionsskador som omfattar skador 
som orsakats av smittämnen som överförts och lett till infektion i samband 
med vård, behandling eller liknande åtgärd om den inte skäligen bör tålas. 
Infektionen ska ha tillförts utifrån för att infektionsskada ska föreligga. En 
infektion som beror på kroppsegna bakterier ersätts således inte, utan den 
ska ha tillförts i samband med behandling.   69

I dnr 972/2007 behandlades frågan om det förelåg en infektionsskada. 
Ärendet gällde ett barn som dog i hjärnhinneinflammation orsakad av B-
streptokocker en månad efter förlossningen. Barnets moder hävdade att 
dottern hade drabbats av en patientskada och att hon borde ha förlösts med 
kejsarsnitt eller i alla fall fått antibiotika efter förlossningen. Anförandet 
styrkte hon med ett läkarutlåtande som intygade att det var möjligt att 
smittan hade uppkommit vid förlossningen och sedan legat latent i några 
veckor. Patientskadenämnden kom emellertid fram till att ersättningsbar 
skada inte förelåg. De anförde att smittoorsaken inte var möjlig att fastställa 
men omständigheten att flickan insjuknade en månad efter förlossningen 
talade emot att det var vid förlossningen eller annan vårdåtgärd som B-
streptokocker hade överförts till flickan. Således förelåg inte övervägande 
sannolikhet att infektionen var orsakad av en vårdåtgärd och ersättning 
lämnades inte. 

Olycksfallsskada omfattar enligt 6 § första stycket 5 PSL skada som 
orsakats av ”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”. Ersättning lämnas således inte 
för skadefall som orsakas av olyckor utan samband med en vårdsituation, 

 Prop. 1995/96:187 s. 43 f. 68

 Prop 1995/96:187 s. 44 ff. 69
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t.ex. om en patient befinner sig på ett sjukhus och snubblar på väg till 
toaletten.   70

6 § första stycket 6 PSL reglerar slutligen medicineringsskada. Ersättning 
lämnas om en skada orsakats av ”förordnande eller utlämnande av 
läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar”. Skada som orsakats av 
felaktig ordination eller hantering av ett läkemedel är således ersättningsgill 
medan skada orsakad av läkemedelsbiverkningar undantas från PSL:s 
tillämpningsområde.   71

3.6 Undantagna patientskador  

Utöver att det inte lämnas patientskadeersättning för patientskador som inte 
har orsakats av en skadetyp i 6 § PSL finns det en del övriga skador som 
patientskadeersättning inte lämnas för. Dessa redogörs för nedan. 

3.6.1 Lagstadgade undantag 

I 7 § första stycket 1 PSL stadgas att patientskadeersättning inte lämnas om 
en skada är en följd av ett nödvändigt förfarande för att diagnostisera eller 
behandla en sjukdom eller om skadan utan behandling är direkt livshotande 
eller leder till svår invaliditet. Enligt Hellner och Radetzki är bestämmelsen 
emellertid möjligen pedagogisk men överflödig, då patientskadeersättning 
enbart lämnas om skadan hade kunnat undvikas med en annan behandlings-
teknik eller med ett alternativt metodval enligt 6 § första stycket 1 PSL.  72

Enligt 7 § första stycket 2 PSL lämnas inte heller ersättning för skada som 
orsakats av läkemedel i annat fall än om skadan är att betrakta som 
medicineringsskada.  

3.6.2 Resursbrist 

Skada som uppkommit till följd av att en viss resurs inte stod till 
vårdpersonalens förfogande vid skadetillfället anses orsakad av resursbrist 
och är således inte ersättningsbar enligt PSL. Om resursbrist leder till 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 120. 70

 Prop. 1995/96:187 s. 48.71

 Hellner och Radetzki (2018) s. 295. 72
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personskada ska således inte bedömningen göras utifrån en optimal 
vårdstandard utan beroende av vilka ytterligare resurser som vid tidpunkten 
fanns att nyttja.  I SOU 2010:29 En ny förvaltningslag framgår det att vid 73

fördröjd ärendehandläggning hos myndigheter är det inte tillåtet att förklara 
fördröjningen med en hänvisning till resursbrist. En sådan hänvisning 
riskerar bland annat att kränka rätten till domstolsprövning inom skälig tid i 
art. 6.1 Europakonventionen.  74

I dnr 2/80 ledde resursbrist till att patientskadeersättning nekades. Ärendet 
är från tiden då den frivilliga patientförsäkringen gällde men samma praxis 
av resursbrist som den tidigare patientförsäkringen hade gäller för PSL.  I 75

ärendet önskade en gravid kvinna att få ett fostervattenprov utfört. Provet 
togs däremot inte på kvinnan med hänvisning till att hon inte tillhörde en 
riskgrupp. Kvinnan födde senare ett barn med Downs syndrom och yrkade 
ersättning för att hon nekats provet. Kvinnan hävdade att om provet hade 
genomförts hade hon valt att göra abort med anledning av fostrets genetiska 
missbildning. Nämnden nekade emellertid kvinnan patientskadeersättning 
då de ansåg att det var rimligt ur resurshänsyn att inte alla erbjöds det 
relevanta provet.  

Oberoende av om resursbrist hade kunnat åberopas i ärendet hade emellertid 
ersättning till kvinnan troligen inte lämnats med beaktande av att nämnden i 
dnr 194/1994 uttalade att det aldrig är en skada att ett barn föds med liv, 
varför patientskadeersättning inte kan lämnas för ekonomisk förlust till följd 
av ett barns uppfostran. Denna situation benämns ”wrongful life” eller 
”wrongful birth” i anglosaxisk rätt. I engelsk rättspraxis har däremot ett 
föräldrapar beviljats ersättning för att de, efter en misslyckad sterilisering, 
födde ett barn med en genetisk missbildning. Ersättningen bestod i den 
ekonomiska förlust föräldrarna orsakades genom att behöva uppfostra ett 
barn med en genetisk missbildning jämfört med ett friskt barn.  I ett annat 76

engelskt rättsfall lämnades däremot inte ersättning för ekonomisk förlust när 
ett friskt barn föddes även fast mannen genomgått en vasektomi.  I svensk 77

 Prop. 1995/96:187 s. 88. 73

 SOU 2010:29 s. 296.74

 Prop. 1995/96:187 s. 88.75

 Kinney, Nolan, Oliphant (2017) s. 138 f; Parkinson v St James and Seacroft University Hospital NHS Trust 76

[2002].

 McFarlane v Tayside Board of Health [2000] 2 AC 59.77
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rätt utgör kostnader för att uppfostra ett barn ren förmögenhetsskada och är 
därför inte ersättningsbara.  En liknande reglering av ”wrongful life”-78

situationer som återfinns i anglosaxisk rätt hade således inte varit möjlig. 
Fortsättningsvis torde en sådan reglering heller inte vara nödvändig, då 
oavsett om barnet är fullt friskt eller har en genetisk missbildning, bör inte 
dess födsel rimligtvis betraktas som en skada. 

3.6.3 Uteblivet samtycke  

En omdebatterad grupp som faller utanför området för patientskade-
ersättning är skador som orsakas av en patients uteblivna samtycke eller 
skador till följd av att en patient erhåller bristande information i 
vårdsituationer. I förarbetena till PSL ansåg en del remissinstanser att även 
sådana skador borde omfattas av PSL. Regeringen instämde i att det förelåg 
vissa skäl för detta. Att stärka patientens roll inom hälso- och sjukvården var 
exempelvis en viktig regeringsfråga under samma tid, vilket till viss del 
hade kunnat uppnås om ersättning för uteblivet samtycke och bristande 
information hade omfattats av PSL. Det hade emellertid medfört en risk för 
att bevisläget i sådana ersättningsfrågor skulle bli komplicerat. Det sades 
även att en mer ingående analys behövde genomföras. Därför beslutade man 
att lämna skador till följd av uteblivet samtyckte och bristande information 
utanför det patientskaderättsliga ersättningsområdet.   79

Under den frivilliga patientförsäkringens tid utvecklades en inställning till 
informationsfrågan som innebar att enbart det medicinska händelseförloppet 
hade betydelse för ersättningsfrågan oberoende av om information givits 
angående de risker som var förenade med behandlingen. I NJA 1990 s. 442 
anförde emellertid HD att vid ett oförsvarligt medicinskt ingrepp medför 
brist på samtycke rätt till skadestånd. Efter avgörandet rekommenderade 
Patientskadenämnden under den frivilliga patientförsäkringens tid i ärendet 
dnr 157/91 att ersättning för sådana situationer bör lämnas på skadestånds-
rättslig grund.  Inga förlossnings- eller graviditetsrelaterade ärenden från 80

Patientskadenämndens praxis har emellertid uppkommit som berör 
situationer av uteblivet samtycke eller bristande information.  

 I dnr 242/1994 diskuteras frågan om ersättning för uteblivna arbetsinkomster och uppfostringskostnader. För 78

en redogörelse av ärendet se avsnitt 5.4.1.

 Prop. 1995/96:187 s. 53 ff. 79

 Prop 1995/96:187 s. 54 f.80
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3.7 Sammanfattande analys   

I kapitlet har de övergripande ramarna för när en patientskada är 
ersättningsgill behandlats. I det följande avsnittet kommer kvinnors 
ersättningsmöjligheter för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador 
närmare analyseras. 

3.7.1 Inledande definitioner 
Skadebegreppet som har redogjorts för omfattar både fysiska och psykiska 
skador och förlossnings- och graviditetsrelaterade skador som utgörs av 
fysiska eller psykiska besvär kan således vara personskador. För att erhålla 
patientskadeersättning måste en skadelidande betraktas som patient vilket en 
gravid kvinna som har kontakt med mödravården är. Om en kvinnas foster 
skadas och inte överlever kan skadan anses ha drabbat den gravida kvinnan 
som då är att betrakta som patient. I de inledande rekvisiten återfinns 
således inget som försvårar erhållandet av ersättning för förlossnings- och 
graviditetsrelaterade skador.  

3.7.2 Beviskravets innebörd 
En del patientskador bedöms inte med övervägande sannolikhet vara 
orsakade av något av de förhållanden som stadgas i 6 § första stycket 1–6 
PSL. När en skada inte anses orsakad av en skadetyp fortsätter inte 
Patientskadenämnden prövningen av ärendet och skadan faller följaktligen 
utanför ersättningsområdet. Så var exempelvis fallet i dnr 194/1994 där 
Patientskadenämnden konstaterade att ingen vårdåtgärd hade orsakat 
skadan. I dnr 972/2007 försökte modern styrka att en infektion uppstått vid 
förlossningen med hjälp av ett utlåtande från en läkare. Utfallet i ärendet 
bestämdes troligen korrekt då övervägande sannolikhet förmodligen inte var 
möjligt att styrka. Emellertid är det problematiskt att patienter, som 
gentemot hälso- och sjukvården är underlägsna i både medicinsk och 
juridisk sakkunskap, har bevisbördan för att visa att övriga skadeorsaker 
framstår som osannolika i jämförelse med den skadeorsak de menar har 
orsakat skadan. Med beaktande av att den vård patienter mottar har bedömts 
lämplig av en läkare, kan det följaktligen te sig svårt för en lekman att nå 
framgång med ett anförande att en viss behandling eller att en viss bakterie 
med övervägande sannolikhet har orsakat skadan. Möjligen riskerar även 
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patienter att deras bevisning lättvindigt motbevisas med hjälp av den 
specialistkunskap som försäkringsbolag kan åberopa. Genom att patienter 
ålades bevisbördan förstärktes således deras underlägsna ställning gentemot 
hälso- och sjukvården. Med tanke på att innebörden av beviskravet lämnats 
åt rättstillämpningen att bestämmas hade ett sätt att uppnå en mer 
balanserad situation varit att definiera beviskravet ytterligare, exempelvis 
genom att i lagtexten tydligare förklara beviskravets innebörd. Då hade 
patienter givits en större förståelse för vad som måste vara uppfyllt för att 
ersättning för patientskada ska kunna lämnas vilket i sin tur troligen hade 
lett till att de haft bättre möjlighet att nå upp till beviskravet. Med en 
förståelse för vad lagen kräver hade således patienters utsatta och 
underlägsna ställning givits ett bättre rättsskydd avseende erhållandet av 
patientskadeersättning. 

3.7.3 Undantagna skador  
För de fall en skada anses utgöra en konsekvens av ett nödvändigt 
förfarande inom vården eller om skadan har uppstått till följd av 
läkemedelsanvändning som inte kan anses utgöra medicineringsskada, 
resursbrist eller bristande samtycke faller skadan utanför ersättnings-
området. Det faktum att patienter nekas ersättning om resursbrist är för 
handen beror, som ovan nämnts, på att bedömningen om rätt till ersättning 
föreligger inte ansågs kunna utgå från en optimal vårdstandard. Vid 
myndighetsutövning är resursbrist emellertid inte ett tillåtet skäl till varför 
handläggningen av ett ärende dröjer. Även om åtgärder inom hälso- och 
sjukvården inte utgör myndighetsutövning bör patienter rimligtvis kunna 
förvänta sig en god vårdstandard. Med den nuvarande regleringen begränsas 
patienters reella rättsskydd avseende rätten att erhålla patientskadeersättning 
då de varken kan förvänta sig en optimal vårdstandard eller kräva ersättning 
om bristfälliga resurser orsakat patienten en skada. 

Att ersättning inte lämnas för skador som uppstår till följd av uteblivet 
samtycke eller bristande information kan innebära att skador till följd av 
exempelvis ett akut kejsarsnitt inte ersätts. Med beaktande av att 
vårdpersonal i sådana situationer har bedömt att ett akut kejsarsnitt var 
nödvändigt för att förlösa barnet är det emellertid rimligt att ersättning inte 
lämnas även fast modern inte samtyckt till en sådan metod. I andra fall kan 
däremot uteblivet samtycke eller bristande information leda till att en gravid 

!26



kvinna orsakas skador som hon möjligen inte bör tåla, exempelvis om hon 
inte informeras om vissa risker med en graviditet och därför fullföljer den. I 
Patientskadenämndens praxis finns emellertid inga ärenden där skador som 
har samband med graviditet eller förlossning har orsakats av uteblivet 
samtyckte eller bristande information. Således kan antas att det för patienter 
som drabbas av förlossnings- och graviditetsrelaterade skador inte är 
problematiskt att dessa skador inte ersätts.  

3.7.4 Generella ersättningsmöjligheter 

Detta kapitel har behandlat när ersättningsbar patientskada föreligger enligt 
PSL. I avsnittet ovan har konstaterats att de förlossnings- och graviditets-
relaterade skador som faller utanför ersättningsområdet är skador som 
hänför sig till något av de lagstadgade undantagen i PSL eller om en skada 
har orsakats av resursbrist eller uteblivet samtycke. Dessa undantag gäller 
emellertid generellt för patientskador inom det patientskaderättsliga området 
och är inte enbart tillämpbara på förlossnings- och graviditetsrelaterade 
skador. Vid en inledande analys av bestämmelserna och vad som innefattas i 
begreppen kan således konstateras att ersättningsmöjligheterna för 
förlossnings- och graviditetsrelaterade skador över lag inte missgynnas 
jämfört med övriga patientskador. Patienters ersättningsmöjligheter 
försvåras emellertid av att de ålagts bevisbördan varför en tydligare 
definition av beviskravet föreslås vilket troligen hade ökat patienters 
möjligheter till ersättning. 
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4. Ersättning för 
förlossningsskada 

4.1 Inledning  

I följande kapitel behandlas förlossningsskador mer ingående. Med 
förlossningsskador avses skador som en moder eller hennes nyfödda barn 
åsamkas under förlossningen. I majoriteten av de ärenden som nämns i 
kapitlet vidtar Patientskadenämnden en bedömning om behandlingsskada 
föreligger enligt 6 § första stycket 1 PSL. Därför innehåller kapitlet en 
redogörelse över de principer som en bedömning avseende om behandlings-
skada föreligger består av. Kapitlet innehåller även en redogörelse för vissa 
specifika omständigheter som Patientskadenämnden har att ta ställning till 
när bedömningen avser förlossningsskada som exemplifieras med hjälp av 
ärenden från Patientskadenämnden. I kapitlets avslutande avsnitt diskuteras 
sedermera ärendena. 

4.2 Behandlingsskador  

Behandlingsskador utgör som tidigare nämnts den största skadetypen.  För 81

att en patientskada ska anses utgöra en behandlingsskada ska enligt 6 § 
första stycket 1 PSL skadan med övervägande sannolikhet ha orsakats av 
”undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning 
att skadan kunnat undvikas antigen 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”.  

4.2.1 Allmänt om behandlingsskador  

Vid införandet av PSL beslutade man att ett facitresonemang inte enbart 
skulle föras vid bedömningen av om ett annat utförande av den metod som 
använts vid vården hade kunnat undvika skadorna men även vid 
bedömningen om en alternativ behandlingsmetod hade lett till ett 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 54. 81
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undvikande av skadorna. Förslaget att även metodvalet skulle omfattas av 
en facitbedömning möttes i lagens förarbeten av motstånd från flera 
remissinstanser, bl.a. Patientskadenämnden och Svenska Läkaresällskapet. 
De befarade att regleringen skulle leda till betydande utredningssvårigheter 
och höga kostnader.  Bedömningen antogs bli komplicerad med anledning 82

av att det för många sjukdomstillstånd finns flera alternativa behandlings-
metoder, exempelvis operation, strålning eller medicinering och då normen 
som facitbedömningen ska utgå ifrån är kunskapsläget hos en specialist-
läkare. Även osäkerhet om försäkringsbolagens skadereglerare och 
medicinska rådgivare hade tillräcklig kompetens att bedöma vilken metod 
som hade tillgodosett patienters vårdbehov med minst risk uttrycktes av 
vissa remissinstanser.  Därför förespråkade de att inte dela upp 83

bedömningen och istället avgöra ärenden till patienters fördel i de fall en 
komplex bedömning uppstod. Regeringen instämde i att eventuella 
bedömningssvårigheter riskerade att uppkomma men för att undvika 
komplicerade gränsdragningar beslutade man att även behandlingsmetoden 
skulle vara föremål för en facitbedömning.  84

I SOU 2004:12 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen - en översyn 
framhävdes kritik mot facitresonemanget avseende patientskador som 
orsakats av epiduralbedövning vid bland annat förlossningar. I flera ärenden 
nekades nämligen ersättning, även fast ett orsakssamband var klarlagt, med 
anledning av att skadan inte hade kunnat undvikas med en annan 
behandlingsteknik eller med en alternativ metod. Patientskadenämnden 
hävdade att det vid epiduralbedövning alltid föreligger en risk för nervskada 
som inte är möjlig att undvika. I skiljedomar från den frivilliga 
försäkringens tid har man emellertid ansett att skador från en epidural-
bedövning hade kunnat undvikas om nålen placerats på ett annat ställe. Med 
beaktande av att en epiduralbedövning i allvarliga fall kan leda till 
förlamning av benen och då frågan om skadorna varit möjliga att undvika 
var omdiskuterad föreslogs i utredningen att allvarliga skador skulle kunna 
ersättas med införandet av en katastrofparagraf.  Utredningens förslag 85

avseende katastrofparagrafen innebar att skador som ”inte står i rimlig 
proportion till den vidtagna åtgärden eller den sjukdom som skulle 

 Prop. 1995/96:187 s. 34. 82

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 366.83

 Prop. 1995/96:187 s. 34 f. 84

 SOU 2004:12 s. 119. 85
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behandlas” skulle kunna ersättas. Ersättning skulle således lämnas för 
allvarliga skador som orsakats av ett lindrigt ingrepp. I PSL:s förarbeten 
förslogs en liknande bestämmelse men förslaget ansågs inte nödvändigt.   86

Enbart 15 procent av de behandlingsskador som prövas av Patientskade-
nämnden avser ärenden som gäller frågan om en alternativ metod hade 
tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. I de fall är 
ändringsfrekvensen från försäkringsbolagens beslut 17 procent jämfört med 
de ärenden som innefattar frågeställningen om ett annat förfarande av det 
valda förfarandet hade varit mindre riskfyllt där ändringsfrekvensen är 4 
procent. Detta antyder att bedömningen om en alternativ metod hade varit 
mindre riskfylld ofta är komplicerad då nämnden i sådana ärenden i större 
grad ändrar försäkringsbolagens beslut. Enligt Espersson och Hellbacher är 
Patientskadenämndens bedömning i fråga om alternativa metoder ofta 
mycket kortfattad och de menar att det finns en risk att nämnden ibland lite 
för snabbt kommer till slutsatsen att en alternativ metod inte var möjlig. 
Espersson och Hellbacher menar därför att Patientskadenämnden bör 
utveckla sina bedömningar avseende frågan om en alternativ metod finns att 
tillgå i större utsträckning än vad som sker idag.   87

4.2.2 Bedömningsprinciper 

Som tidigare nämnts krävs det för erhållande av patientskadeersättning 
enligt 6 § första stycket 1 PSL att skadelidande visar att en skada med 
övervägande sannolikhet har orsakats av en vårdåtgärd. Om ett orsaks-
samband kan konstateras går bedömningen vidare till att undersöka om 
skadan hade kunnat undvikas med ett alternativt utförande av det valda 
förfarandet eller en alternativ behandlingsmetod. För att genomföra en 
sådan prövning har ett antal bedömningsprinciper tagits fram som den som 
beslutar i ärendet har att förhålla sig till.  88

Första ledet i prövningen avseende om behandlingsskada föreligger är att 
undersöka om behandlingen var medicinskt motiverad och om en 
vedertagen metod användes. Prövningen ska ske utifrån specialistnormen 
och vad som vid behandlingstillfället var känt eller borde ha varit känt om 

 SOU 2004:12 s. 127 f.86
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patientens vårdbehov. I detta led vidtas ingen facitbedömning. Om en 
prövning visar att behandlingen inte var medicinskt motiverad eller att valet 
av behandlingsmetod inte var i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet 
beviljas patienten patientskadeersättning.  Som exempel på när ett ingrepp 89

inte ansetts medicinskt motiverat kan dnr 47/1976 nämnas. I ärendet hade en 
patient opererats för en godartad tumör vid handleden. Under operationen 
skadades nerver som ledde till besvärliga nervskador på patienten. Med 
hänsyn till att tumören inte gav patienten några problem ansågs ingreppet 
inte medicinskt motiverat då riskerna för komplikationer övervägde 
fördelarna med ingreppet.  90

Om behandlingen både var medicinskt motiverad och en vedertagen metod 
användes går prövningen vidare och spörsmålet om skadan hade kunnat 
undvikas med ett annat utförande av den valda metoden undersöks. 
Prövningen i detta led består av en facitbedömning, varvid patientens 
hälsotillstånd vid behandlingstillfället, även sådant som inte var känt eller 
ens möjligt att känna till vid behandlingen, läggs till grund för prövningen. 
Om prövningen visar att skadan hade kunnat undvikas med ett annat 
utförande av behandlingsmetoden lämnas ersättning för skadan.  Annars 91

går bedömningen vidare och ett facitresonemang förs i frågan om en 
alternativ behandlingsmetod hade lett till att skadan undvikits. Skadan hade 
kunnat undvikas med val av ett annat förfarande om, det utöver att det fanns 
en annan metod att tillgå, metoden var tillgänglig vid behandlingstillfället, 
uppfyllde patientens vårdbehov och totalt sett gav en lägre risknivå. Att 
metoden ska ge en totalt sett lägre risknivå betyder att den ska innebära 
mindre risk för skada för patienten överhuvudtaget, och inte enbart avseende 
den uppkomna skadan.   92

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 58. 89

 För ärenden som gäller förlossningsskador torde frågor om vården varit medicinskt motiverad och en 90

vedertagen metod använts inte ge upphov till svåra bedömningar. I de ärenden som berör förlossningsskador i 
denna uppsats behandlar inte Patientskadenämnden dessa frågor, förmodligen för att det ansetts underförstått att 
metoden var vedertagen och ingreppet medicinskt motiverat. 

 Prop. 1995/96:187 s. 34 ff. 91

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 74.92
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4.3 Specifikt om bedömningen av 
förlossningsskador  

Bristningar i underlivet eller slutmuskeln hos kvinnor och plexusskador 
eller hjärnskador hos barn är exempel på förlossningsskador som kan 
uppkomma vid en vaginal förlossning. Om en förlossningsskada uppstår 
består prövningen, som ovan nämnts, i att undersöka om ett annat utförande 
av det valda förfarandet hade inneburit att skadan undvikits. Om så inte är 
fallet prövar man istället om skadan hade kunnat undvikas med en alternativ 
metod. Den alternativa metod som finns att tillgå vid en vaginal förlossning 
är främst kejsarsnitt.   93

Generellt anses inte kejsarsnitt som en mindre riskfylld metod än vaginal 
förlossning utan tvärtom har i Patientskadenämndens praxis kejsarsnitt 
ansetts som en metod som medför en större risk för skada på både modern 
och barnet än vaginal förlossning. I en del fall förekommer emellertid 
särskilda omständigheter som innebär att vaginal förlossning anses mer 
riskfylld. Exempelvis utgör tecken på bäckenträngsel hos modern, 
sjukdomar hos modern eller en förväntad hög födelsevikt på barnet sådana 
omständigheter som innebär att kejsarsnitt är den mindre riskfyllda 
metoden. Omständigheten att barnet har en hög förväntad födelsevikt är 
således ibland en ensamt tillräcklig indikation för att kejsarsnitt bör 
användas.  94

Prövningen om särskilda omständigheter föreligger som gör kejsarsnitt till 
det mindre riskfyllda alternativet sker genom en diagnosbedömning enligt 6 
§ första stycket 3 PSL. Således prövas hur en specialist skulle ha tolkat de 
faktorer som modern uppvisade vid bedömningstidpunkten. En sådan 
prövning sker utifrån hela förlossningsförloppet. Under en vaginal 
förlossning är det således av vikt att kontinuerligt bedöma situationen. 
Exempelvis kan omständigheten att ett barns födelsevikt visar sig högre än 
den initiala bedömningen ge utfallet att kejsarsnitt bör väljas. Om 
prövningen visar att bedömningen var bristfällig och att kejsarsnitt hade 
varit den mindre riskfyllda metoden utgår följaktligen ersättning till 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 87 f. 93
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patienten.  Om däremot diagnosen var riktigt ställd prövas förlossnings-95

förloppet med tillämpning av 6 § första stycket 1 PSL varvid en facit-
bedömning av förloppet får vidtas för att undersöka om konvertering till 
kejsarsnitt eller kejsarsnitt som initialt metodval hade utgjort det mindre 
riskfyllda alternativet. En sådan prövning får både göras utifrån 
omständigheter som var kända vid förlossningen och okända faktorer. Om 
en sådan prövning visar att kejsarsnitt hade varit det mindre riskfyllda 
alternativet föreligger rätt till ersättning.   96

4.4 Exempel på ärenden från 
Patientskadenämnden  

I detta avsnitt kommer ärenden från Patientskadenämnden som gäller 
förlossningsskador att redogöras för. I nästföljande avsnitt kommer besluten 
att analyseras.  

4.4.1 Nekad patientskadeersättning 

4.4.1.1 Alternativ förlossningsmetod hade inte undvikit 
skadorna 
Dnr 427/2003 gällde en 4-årig pojke som bland annat fått en plexusskada på 
vänster kroppssida och ett missbildat högeröra. Pojkens fader hävdade att 
förlossningsskadorna uppkommit på grund av att modern felaktigt vägrats 
kejsarsnitt. Enligt Patientskadenämndens uppfattning förelåg inte rätt till 
ersättning. De anförde som skäl för sitt beslut till en början att det förelåg ett 
orsakssamband mellan förlossningen och barnets plexusskada då en kraftig 
dragning som kan leda till plexusskada hade vidtagits när barnet förlöstes. 
Nämnden anförde vidare att skadan emellertid inte hade kunnat undvikas 
med ett annat utförande av den vaginala förlossningen. I frågan om en 
alternativ behandlingsmetod hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre 
riskfyllt sätt förklarade nämnden att det inte fanns några särskilda 
omständigheter, varken moderns kroppsbyggnad eller barnets födelsevikt, 
som indikerade att kejsarsnitt hade utgjort ett mindre riskfyllt val. När 
barnets skada uppstod till följd av svårigheter att förlösa barnets axlar 
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förelåg inte möjlighet att konvertera metodvalet till kejsarsnitt och det fanns 
inte heller andra alternativa metoder att tillgå. Således hade inte en annan 
metod än den vaginala förlossningen inneburit mindre risk för skada varför 
skäl för att bevilja patientskadeersättning saknades.  

4.4.1.2 Vaginal förlossning utgör i sig inte en 
vårdåtgärd 
I dnr 531/2001 föranledde omständigheterna i ärendet andra överväganden 
av  Patientskadenämnden.  Beslutet  gällde  en  33-årig  förstföderska  som 
drabbades av skador i form av omfattande bristningar och psykiskt lidande 
efter  sin  förlossning  vilka  hon  ville  erhålla  ersättning  för.  Vid  en 
ultraljudsundersökning i vecka 36 bedömdes barnet vara ”något stort” med 
en vikt som uppskattades till 3 600 g. Det ansågs däremot normalt med hän-
syn till att den gravida kvinnan själv vägt över 5 000 g vid sin födsel. På 
grund av en uttröttad moder användes sugklocka under förlossningen varvid 
barnets skuldror fastnade och fick frigöras med manipulation. Barnets vikt 
vid  födseln  var  5  100  g.  Kvinnan  fick  under  förlossningen  omfattande 
bristningar i slidan och en bristning i ändtarmsmuskeln och uppgav även att 
hon på grund av psykiskt lidande behövt gå till psykolog för att bearbeta 
den traumatiska förlossningen. I sin anmälan ifrågasatte kvinnan varför ett 
ultraljud inte gjorts när hon inkom till förlossningskliniken för att få vetskap 
om barnets förväntade födelsevikt. Kvinnan menade fortsättningsvis att om 
kejsarsnitt hade valts istället för vaginal förlossning hade hon sluppit den 
traumatiska förlossningen som hon fick utstå. 

Patientskadenämnden prövade inledningsvis om kvinnans skador var 
orsakade av undersökning, vård, behandling eller liknande enligt 6 § första 
stycket 1 PSL. Nämnden anförde i frågan att användningen av sugklocka är 
en vårdåtgärd men att förlossningsförloppet i sig inte utgör en vårdåtgärd. 
De uttalade vidare att det inte var övervägande sannolikt att användningen 
av sugklockan hade orsakat bristningarna och kvinnans följdskador. 
Skadorna menade Patientskadenämnden istället var en konsekvens av ”det 
komplicerade men naturliga förlossningsförloppet vid framförandet av ett 
stort barn”. Då skadorna inte ansågs orsakade av en vårdåtgärd förelåg inte 
ersättningsbar patientskada enligt 6 § första stycket 1 PSL. I nästa steg 
bedömde nämnden om skadorna berättigade till ersättning enligt 6 § första 
stycket 3 PSL. Även om det fanns tecken på att barnet skulle vara ”relativt 
stort” menade Patientskadenämnden att barnets vikt inte utgjorde en 
indikation på att kejsarsnitt borde ha valts. Det förelåg inte heller några 
övriga omständigheter, exempelvis bäckenträngsel hos kvinnan, som fått 
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vårdpersonalen att överväga ett kejsarsnitt. Därför menade nämnden att den 
vård kvinnan fick stämde överens med ”vedertagna behandlingsprinciper”, 
vilket innebar att skadorna inte heller var ersättningsbara enligt 6 § första 
stycket 3 PSL. Avslutningsvis uttalade nämnden att skäl för ersättning enligt 
skadeståndsrättsliga regler inte förelåg då de bedömde att vårdpersonalen 
inte hade handlat felaktigt eller försumligt. 

Avsaknaden av ett orsakssamband mellan sugklockan och kvinnans skador 
ledde följaktligen till att ingen facitbedömning av förlossningen vidtogs. 
Om en facitbedömning hade vidtagits hade troligen kejsarsnitt ansetts som 
den mindre riskfyllda metoden då barnet var överviktigt och ett barns höga 
födelsevikt ensamt är en omständighet som kan ligga till grund för att 
kejsarsnitt ska anses som den metod som bättre hade tillgodosett 
vårdbehovet. I detta fall förelåg således en sådan särskild omständighet som 
saknades i dnr 427/2003 men ersättning lämnades inte med anledning av att 
ingen vårdåtgärd bedömdes ha orsakat kvinnans skador och då, även fast 
vårdpersonalen hade vetskap om att barnet var stort, bedömdes beslutet att 
barnet skulle förlösas vaginalt inte heller felaktigt enligt 6 § första stycket 3 
PSL. 

4.4.2 Beviljad patientskadeersättning 

4.4.2.1 Tungt barn ledde till ersättning  
I dnr 123/2000 drabbades en pojke som vid födseln vägde 5 310 g av en 
högersidig plexusskada. Föräldrarna yrkade ersättning för skadan och 
hävdade att det funnits flera indikationer på att barnets födelsevikt var hög 
och att vaginal förlossning därför inte borde ha valts som förlossnings-
metod. 

Omständigheterna i ärendet var att pojkens vikt vid ett ultraljud tre dagar 
innan förlossningen hade uppskattats till 4 000 g. Under förlossningen gavs 
värkförstärkande dropp med hänsyn till pojkens förväntade vikt. Efter 
förlossningen kunde en plexusskada på pojken konstateras. Patientskade-
nämnden prövade ärendet och bedömde inledningsvis att det förelåg 
kausalitet mellan skadan och vården då skadan med övervägande 
sannolikhet hade orsakats av att det värkförstärkande droppet givit upphov 
till yttre press som fick pojkens axlar att fastna under förlossningens 
slutskede.  
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Patientskadenämnden konstaterade vidare att ett annat utförande av den 
vaginala förlossningen inte hade kunnat leda till att skadan undvikits och 
prövade istället om en annan metod hade tillgodosett vårdbehovet på ett 
mindre riskfyllt sätt. Nämnden uttalade till en början att det föreligger en 
ökad risk för komplikationer om ett barns födelsevikt är hög. Vid 
framförande av barn som väger över 5 000 g måste därför hänsyn tas till att 
både modern och barnet riskerar att drabbas av förlossningsskador på grund 
av att barnet är så stort att det inte kan framföras enkelt. Nämnden anförde 
vidare att det inte finns pålitliga metoder för att mäta ett fosters beräknade 
födelsevikt men att det för det aktuella fallet fanns flera indikationer på att 
barnet var stort, exempelvis kunde det utläsas på ultraljudsundersökningen 
tre dagar innan förlossningen. Med en prövning i efterhand ansåg nämnden 
att om barnet förlösts med kejsarsnitt istället för vaginal förlossning hade, 
med beaktande av barnets höga födelsevikt, vårdbehovet tillgodosetts på ett 
mindre riskfyllt sätt. Således blev utfallet i ärendet att ersättningsgill skada 
ansågs föreligga.  

Indikationer på att barnets födelsevikt var hög utgjorde följaktligen en sådan 
särskild omständighet som ledde till att kejsarsnitt ansågs som det mindre 
riskfyllda alternativet. Till skillnad från i dnr 531/2001 där nämnden 
bedömde att sugklockan inte med övervägande sannolikhet orsakat kvinnans 
skador förelåg i detta ärende övervägande sannolikhet att det värk-
förstärkande dropp som kvinnan fick orsakade skadan, varför ersättning 
kunde lämnas. I såväl detta fall som dnr 531/2001 utvecklade däremot 
nämnden inte bedömningen angående beviskravet. 

4.4.2.2 Användning av sugklocka utgjorde en 
vårdåtgärd 
Dnr 420/2001 gällde en 38-årig kvinna som begärde ersättning för att 
hennes barn skadades så allvarligt under förlossningen att det avled och för 
att hon själv drabbades av förlossningsskador i form av svåra bristningar, 
blödning och psykisk chock. Under förlossningen gavs värkförstärkande 
dropp och sugklocka användes för att förlösa barnet på grund av att modern 
var uttröttad efter ett långdraget förlossningsförlopp. 

Patientskadenämnden anförde inledningsvis att ”när det gäller skadorna på 
modern, i form av sfinkterruptur och blödning, råder det inte någon tvekan 
om att dessa har orsakats genom användningen av sugklocka”. Då barnet 
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inte tidigare uppvisat tecken på syrebrist menade nämnden även att 
användningen av sugklocka var den mest troliga orsaken till barnets 
hjärnskada. Nämnden uttalade att ”hjärnskadan måste därmed anses ha 
orsakats av de vidtagna vårdåtgärderna.” Fortsättningsvis hade enligt 
nämndens uppfattning skadorna inte kunnat undvikas med ett annat 
utförande av den vaginala förlossningen. Däremot hade konvertering till 
kejsarsnitt vid tidpunkten då läkarna istället använde sugklocka inneburit en 
totalt sett mindre riskfylld förlossning. Som skäl för sitt beslut att 
ersättningsgill skada förelåg anförde nämnden att fostret vid födseln vägde 4 
780 g, något som i kombination med moderns höga ålder och barnets 
onormala hjärtljud innebar att kejsarsnitt hade tillgodosett vårdbehovet på 
ett mindre riskfyllt sätt.  

I detta ärende ansågs användningen av sugklocka med övervägande 
sannolikhet ha orsakat patientskadorna. Patientskadenämnden utvecklade 
inte varför de ansåg att kvinnans bristningar och blödning hade orsakats av 
sugklockan utan konstaterade bara att så var fallet. Gällande barnets 
hjärnskador bedömdes även de med övervägande sannolikhet ha orsakats av 
sugklockan, på grund av brist på andra eventuella anledningar till skadorna. 
Då skadorna ansågs orsakade av en vårdåtgärd kunde Patientskadenämnden 
således fortsätta sin prövning och med en facitbedömning kom de fram till 
att kejsarsnitt hade varit mindre riskfyllt än kvinnans vaginala förlossning.  

I dnr 508/2005 förelåg liknande omständigheter som i ärendet ovan. Fallet 
gällde en pojke som drabbades av en hjärnskada under förlossningen. I 
slutskedet av förlossningen användes sugklocka och barnets skuldror 
fastnade bakom blygdbenet. Det tog fyra minuter att få loss pojken som fick 
en nyckelbensfraktur av axellösningen och senare diagnostiserades med en 
hjärnskada. Modern, en 44-årig kvinna, hävdade att det inte var själva 
förlossningen som orsakat förlossningsskadorna utan hur hennes stundande 
förlossning hade hanterats av vårdpersonalen. Då hon i fyra veckor innan 
sin förlossning hade haft luftvägsinfektion och behandlats med antibiotika 
menade hon att vårdpersonalen felaktigt bedömt att hon skulle orka med en 
vaginal förlossning varför barnet borde ha förlösts med kejsarsnitt istället.  

Patientskadenämnden bedömde att ersättningsbar patientskada förelåg. De 
konstaterade inledningsvis att barnets hjärnskada med övervägande 
sannolikhet uppkommit efter användningen av sugklockan. Därefter anförde 
Patientskadenämnden att konvertering till kejsarsnitt, istället för användning 
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av sugklocka, hade inneburit att skadorna undvikits då man, vid en 
bedömning i efterhand, visste att ett relativt stort barn skulle förlösas och på 
grund av att moderns höga ålder innebar ytterligare risk att fortsätta den 
vaginala förlossningen. På dessa grunder ansågs således ersättningsbar 
patientskada föreligga.  

4.4.2.3 Moderns sjukdomshistoria ledde till ersättning  
Dnr 212/2003 gällde en 32-årig kvinna som drabbades av bristningar under 
sin vaginala förlossning som ledde till inkontinenssymptom. Efter 
förlossningen bedömde vårdpersonal felaktigt att slutmuskeln inte var 
skadad. Kvinnan beviljades ersättning från PSR för de skador som uppkom 
till följd av den sena diagnosen. Kvinnan, som företräddes av ombud, 
yrkade ersättning hos Patientskadenämnden för kvarstående besvär och 
menade att hon inte borde ha fött vaginalt med anledning av sin 
tarmsjukdom. Istället borde förlossningen ha skett med kejsarsnitt.  

Under kvinnans förlossning gavs värkstimulerande dropp och i slutskedet 
användes sugklocka. Patientskadenämnden anförde att kvinnans skador inte 
hade kunnat undvikas med ett annat utförande av den vaginala 
förlossningen. De menade emellertid att skadorna hade undvikits om det 
under förlossningens slutskede genomförts ett kejsarsnitt för att förlösa 
barnet. Kejsarsnitt hade således, med tanke på kvinnans tarmsjukdom, 
uppfyllt vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt och därför förelåg 
ersättningsgill skada.  

I detta ärende kommenterade Patientskadenämnden inte om ett samband 
mellan vården och skadan med övervägande sannolikhet förelåg utan 
bedömningen inleddes med en prövning om skadan hade kunnat undvikas.  

4.5 Sammanfattande analys 

4.5.1 Varför nekas ersättning i vissa fall och 
beviljas i andra fall?  

Kvinnor som har drabbats av förlossningsskador riskerar att nekas 
ersättning antigen på grund av att ett orsakssamband mellan vården och 
skadan inte kan konstateras eller då ett annat utförande av det valda 
förfarandet eller en alternativ behandlingsmetod inte hade tillgodosett 
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patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. I den följande analysen 
kommer dessa omständigheter att analyseras närmare.  

4.5.1.1 Kravet på orsakssamband mellan en vårdåtgärd 
och skada 
För att ersättningsbar patientskada ska föreligga krävs det inledningsvis att 
skadan med övervägande sannolikhet orsakats av en vårdåtgärd. I alla 
ovannämnda ärenden ansågs ett sådant orsakssamband uppfyllt förutom i 
dnr 531/2001. I dnr 427/2003 innebar exempelvis en dragning som vidtagits 
när barnet förlöstes att orsakssambandet var uppfyllt och i dnr 123/2000 
utgjorde ett värkstimulerande dropp sambandet mellan vårdåtgärden och 
skadan. I dnr 420/2001 utvecklade Patientskadenämnden sin bedömning om 
varför ett orsakssamband förelåg mellan en vårdåtgärd och barnets 
hjärnskada. De uttalade att med hänsyn till att andra möjliga skadeorsaker 
inte framstod som troliga ”måste” hjärnskadan ha orsakats av de 
vårdåtgärder som vidtogs under förlossningen. I majoriteten av de 
ovannämnda fallen ger däremot Patientskadenämnden inte någon förklaring 
till varför de anser att beviskravet för orsakssambandet är uppfyllt. I dnr 
212/2003 kommenteras inte orsakssambandet över huvud taget, antigen 
ansåg nämnden att sambandet var underförstått eller vidtogs inte en sådan 
bedömning. 

I dnr 508/2005 och dnr 420/2001 anses specifikt användningen av 
sugklocka med övervägande sannolikhet ha orsakat de uppkomna 
patientskadorna. I dnr 531/2001 anför Patientskadenämnden emellertid att 
kvinnans patientskador inte med övervägande sannolikhet är orsakade av en 
vårdåtgärd utan av det ”naturliga men komplicerade förlossningsarbetet”. 
Då beviskravet inte bedömdes vara uppfyllt gällande användningen av 
sugklockan vidtogs heller inte en facitbedömning av kvinnans förlossning. 
Då kvinnans barn vägde över 5 000 g hade, precis som blev utfallet i dnr 
420/2001, en facitbedömning av kvinnans förlossning troligtvis resulterat i 
att kvinnans stora barn hade utgjort en sådan särskild omständighet som 
inneburit att ersättningsgill skada hade förelegat. I dnr 420/2001 uttalar 
Patientskadenämnden kort att det ”utan tvekan” föreligger ett orsaks-
samband mellan användningen av sugklockan och kvinnans skador. Då båda 
fallen gäller kvinnor vars underliv skadats när de fött tunga barn som i 
slutskedet framförts med hjälp av sugklocka borde Patientskadenämnden 
mer utförligt ha förklarat vad som föranledde de skilda bedömningarna av 
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beviskravets uppfyllnad. Det hade bidragit med förståelse över vad som 
föranledde nämndens skilda bedömningar av de liknande omständigheterna.  

Över lag hade mer utförliga förklaringar av Patientskadenämndens 
bedömningar avseende om orsakssambandets beviskrav är uppfyllt givit en 
större förståelse för beviskravets innebörd. Det hade även varit i linje med 
motiven till PSL då syftet med att begreppet inte definierades i förarbetena 
var att dess innebörd skulle utvecklas med hjälp av rättstillämpningen. Med 
anledning av att en skadelidande har bevisbördan i patientskaderättsliga 
ärenden hade en närmare definition av begreppet inneburit att den rättsliga 
obalansen mellan en enskild och hälso- och sjukvården i viss mån jämnats 
ut.  En förståelse för vad som föranlett Patientskadenämndens 97

bedömningar är också av betydelse på grund av rättssäkerhetsskäl då 
förutsebarhet är en viktig faktor i allmänhetens tilltro till myndigheterna. Att 
två liknande fall bedöms olika utan att allmänheten ges en förståelse till 
varför detta sker kan i värsta fall leda till en misstro för makthavande organ 
i Sverige. 

4.5.1.2 Facitbedömningen 
Om ett orsakssamband mellan en patientskada och en vårdåtgärd föreligger 
handlar den fortsatta prövningen om en alternativ förlossningsmetod hade 
tillgodosett patientens vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt. Frågan om en 
annan behandlingsteknik av det valda förfarandet hade lett till att en skada 
undvikits blir i de ovannämnda ärendena inte föremål för en ingående 
prövning av Patientskadenämnden. Således blir det avgörande spörsmålet 
för beslut som gäller förlossningsskador om en alternativ metod hade 
inneburit att skadan undvikits och givit upphov till en totalt sett mindre 
riskfylld vårdsituation. 

Att en facitbedömning ska vidtas i frågan om en alternativ metod hade 
uppfyllt vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt möttes som ovan nämnts av 
kritik i förarbetena. Kritiken handlade bland annat om att en facitbedömning 
skulle leda till svåra bedömningar som i sin tur skulle betyda en ineffektiv 
handläggning av patientskaderättsliga ärenden. I Patientskadenämndens 
praxis har emellertid särskilda omständigheter utvecklats som ger 

 En liknande slutsats nås i kapitel 3, men där föreslås att beviskravet definieras ytterligare i lagtexten. Oavsett 97

om en tydligare definition givits i lagtexten eller utvecklats genom Patientskadenämndens praxis hade 
emellertid ökade ersättningsmöjligheter för patienter troligen nåtts om ett tydligare beviskrav formulerats. 
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indikationer på när kejsarsnitt hade inneburit en mindre riskfylld 
förlossning. Exempelvis ansågs i dnr 123/2000 barnets höga födelsevikt, i 
dnr 508/2005 barnets höga födelsevikt i kombination med moderns höga 
ålder och i dnr 212/2003 moderns sjukdom utgöra sådana särskilda 
omständigheter som föranledde att kejsarsnitt, efter en facitbedömning, 
bedömdes vara den mindre riskfyllda förlossningsmetoden. Sådana särskilda 
omständigheter torde vara till hjälp vid prövningen om kejsarsnitt hade 
utgjort den mindre riskfyllda förlossningsmetoden. 

I dnr 427/2003 nekades patientskadeersättning då Patientskadenämnden 
ansåg att förlossningsskadorna inte hade kunnat undvikas med en alternativ 
förlossningsmetod. Bedömningen som Patientskadenämnden vidtar för att 
avgöra om en patient, med facit i hand, erhållit den mest passande vården 
eller om ett annat förfarande eller en annan vårdmetod borde ha använts 
riskerar emellertid att bli godtycklig. Det beror på att det torde vara svårt att 
korrekt bedöma vilken behandling som hade varit mest lämplig för patienten 
att erhålla. Således vidtas en skönsmässig bedömning av kvinnors 
ersättningsanspråk istället för en objektiv bedömning som patient-
försäkringen ursprungligen syftade till. En sådan prövning liknar till viss del 
en culpabedömning då sannolikheten för att skadan hade kunnat undvikas 
bland annat prövas. Då det inte är tillräckligt att en vårdåtgärd med 
övervägande sannolikhet ska ha orsakat en skada kan därför sägas att en 
”dold” culpabedömning vidtas men göms bakom den orsaksbedömning som 
också vidtas. Med anledning av att kvinnor som har lidit förlossningsskador 
står risken för utfallet av den skönsmässiga bedömning som Patientskade-
nämnden vidtar är deras rättsskydd i sådana ersättningsfrågor inte fullgott.  

4.5.1.3 Bedömningen om en felaktig diagnostisering 
vidtagits 
Om en skada inte med övervägande sannolikhet bedöms vara orsakad av en 
vårdåtgärd består den följande prövningen i om skadan kan anses orsakad 
av felaktig diagnostisering i 6 § första stycket 3 PSL som inte innefattar en 
facitbedömning. En sådan bedömning vidtogs i dnr 531/2001 och fastän 
vårdpersonalen innan förlossningen hade vetskap om att barnet var stort 
bedömde nämnden, utifrån en specialists handlingsnorm, att den vård 
kvinnan erhöll inte var felaktig. Då barnet var ”något stort” redan fyra 
veckor innan beräknat förlossningsdatum borde emellertid möjligen ett 
ultraljud innan förlossningen genomförts för att bedöma vilken förlossnings-
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metod som var lämpligast. Att barnets förväntade födelsevikt inte 
kontrollerades innan barnet förlöstes vaginalt borde därför möjligtvis ha 
utgjort en sådan felaktig bedömning av vårdsituationen som avses i 6 § 
första stycket 3 PSL. Istället nekades kvinnan ersättning då läkarens 
handlande inte bedömdes ha varit felaktigt. 

Att Patientskadenämnden ska vidta en bedömning av om en läkare felaktigt 
har bedömt en vårdsituation är, likt prövningen av om en viss metod hade 
inneburit mindre risk för patienten, en komplicerad och subjektiv 
bedömning som uppvisar likheter med en culpabedömning. Att 
bedömningen ska utgå från en specialists handlingsnorm torde inte betyda 
att bedömningen blir mindre subjektiv, då det som i det enskilda fallet 
bedöms utgöra en specialists handlingssätt kan variera. Detta innebär att 
kvinnors eventuella rätt till ersättning baseras på en godtycklig bedömning 
av läkares handlande. Då skadade kvinnor, i likhet med prövningen av om 
en viss metod hade inneburit mindre risk, måste stå risken för utfallet av en 
sådan bedömning kan det sägas att de inte ges ett godtagbart rättsskydd.  

4.5.2 En alternativ reglering av 
förlossningsskador 

Avseende förlossningsskador kan emellertid frågan ställas varför 6 § första 
stycket 1 PSL har utformats på ett sådant sätt att beviljad patientskade-
ersättning är beroende av ett orsakssamband mellan en vårdåtgärd och en 
patientskada. När en kvinna eller hennes barn drabbas av förlossningsskada 
vid en vaginal förlossning på grund av att barnet var överviktigt eller annan 
omständighet som vid en facitbedömning hade inneburit att kejsarsnitt varit 
den mindre riskfyllda metoden bör möjligen inte ett icke befintligt 
orsakssamband mellan en vårdåtgärd och skada leda till nekad ersättning. 
Förslagsvis hade en bestämmelse i PSL kunnat införas som stadgar att en 
facitbedömning ska vidtas när vaginala förlossningar har lett till 
förlossningsskador oavsett förekomsten av en vårdåtgärd. Då hade ett 
ersättningsrättsligt missgynnande av vissa förlossningsskador undvikits. 
Ytterligare en möjlig lösning hade varit att införa en typ av katastrof-
paragraf, likt förslaget som nämndes i SOU 2004:12. En sådan bestämmelse 
hade kunnat möjliggöra ersättning för inadekvata följder av en behandling 
som saknar samband med en vårdåtgärd. På så sätt hade allvarliga 
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förlossningsskador i vissa fall kunnat ersättas även fast ett samband med en 
vårdåtgärd inte ansetts föreligga.  

4.5.3 Kvinnors möjlighet till ersättning för 
förlossningsskador 

Inledningsvis bör konstateras att inget i Patientskadenämndens bedömningar  
strider mot PSL:s rekvisit som stadgar när ersättningsbar skada föreligger. 
Således kan sägas att förlossningsskador ersätts i enlighet med PSL:s 
bestämmelser. Ett av patientförsäkringens syften som uttrycktes i PSL:s 
förarbeten var emellertid att patientskadeersättning skulle lämnas på 
objektiva grunder. Att en ”dold” culpabedömning vidtas är således inte i 
linje med de tankar som låg till grund för patientförsäkringens införande. På 
grund av att kvinnor står risken för utfallet av en sådan godtycklig 
bedömning ges kvinnor inte ett starkt rättskydd i den patientskaderättsliga 
ersättningsprocessen avseende förlossningsskador. Vidare borde nämnden 
utveckla varför de anser att en vårdåtgärd har orsakat en skada, då det hade 
bidragit med förutsebarhet i Patientskadenämndens bedömningar vilket 
utifrån rättssäkerhetsskäl är viktigt. Ett mer definierat beviskrav hade även 
troligen ökat kvinnors ersättningsmöjligheter för förlossningsskador. 

Fortsättningsvis bör belysas att förlossningsskador som uppkommer till 
följd av en vaginal förlossning som saknar orsakssamband med en 
vårdåtgärd faller utanför det patientskaderättsliga ersättningssystemet. En 
fortsatt likadan hantering av sådana förlossningsskador kan innebära att 
allvarliga förlossningsskador inte anses ersättningsbara, exempelvis 
situationer där vårdpersonal bestämt att en kvinna ska föda vaginalt och på 
grund av att barnet väger betydligt mer än normalfallet orsakas kvinnan 
allvarliga bristningar. Sådana skador bör inte betraktas som en förutsebar 
följd av ett tillstånd och som något en kvinna ska tåla. 

Således finns det omständigheter som hade kunnat förbättras för att 
tillgodose att kvinnor ges ett tillräckligt rättskydd avseende förlossnings-
skador. Därför bör lagstiftaren undersöka om en alternativ reglering av 
förlossningsskador borde införas i patientförsäkringen för att öka 
möjligheterna till ersättning för förlossningsskador. Utöver detta borde mer 
resurser läggas på forskning kring hur förlossningsskador kan förebyggas. 
Ett mer effektivt förebyggande av förlossningsskador hade inneburit att 
färre ersättningsanspråk uppstått.  
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5. Ersättning för psykisk skada 
orsakad av förlossning eller 
graviditet 

5.1 Inledning 

Som tidigare nämnts kan en psykisk skada, i likhet med en fysisk skada, 
utgöra patientskada och omfattas således av PSL. Detta kapitel syftar till att 
undersöka ersättningsmöjligheterna i PSL för psykiska skador som har 
uppstått i samband med förlossning eller graviditet. 

5.2 Allmänt om ersättning för psykisk 
skada 

Under den frivilliga patientförsäkringens tid ersattes endast psykisk skada 
som var en följd av fysisk skada. I förarbetena till PSL uttryckte flera 
remissinstanser kritik mot att rena psykiska skador skulle omfattas av PSL 
då de ansåg att det skulle kunna leda till komplicerade och kostsamma 
utredningar. De befarade även att förslaget skulle leda till förhoppningar om 
ersättning som sedan inte lämnades med anledning av att det skulle vara 
svårt för patienter att visa både samband mellan skadan och vården och att 
skadan hade kunnat undvikas. En av de remissinstanser som riktade kritik 
mot att patientskadeersättning även skulle lämnas för rent psykiska skador 
var Svenska Läkaresällskapet.  I en artikel i Nordisk försäkringstidskrift 98

framgår det att Svenska Läkaresällskapet i sitt remissvar menade att 
psykiska skador ofta blir föremål för misstro och att psykiatrins val av 
behandlingsmetoder inte sällan ifrågasätts. Det som enligt Svenska 
Läkaresällskapet behövdes var en mer ingående analys över innebörden av 
att innefatta psykiska skador i PSL och att den utredning som förelåg inte 
var tillräcklig att lägga till grund för lagstiftning.  Vid en avvägning av 99

både för- och nackdelar med förslaget beslutade man emellertid med 

 Prop. 1995/96:187 s. 30.98

 Espersson och Hellbacher (2000) s. 9.99
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anledning av rättviseskäl att PSL även skulle innefatta rent psykiska 
skador.   100

År 2004 presenterade PSR statistik över de senaste fyra årens 
ersättningsanspråk mot LÖF. Under åren 1999–2003 gällde 130 av LÖF:s 
ärenden ersättning av psykiska skador, varav 89 ersattes. Under den 
perioden gjordes runt 9 000 skadeanmälningar årligen till LÖF. Därför kom 
man till slutsatsen att beslutet att innefatta psykiska skador i patient-
försäkringen inte hade lett till kostsamma utredningar som vissa befarade.  101

Hellbacher och Espersson kommenterade det låga anmälningsantalet tre år 
efter att PSL trätt i kraft. De menade bland annat att siffrorna möjligen 
kunde bero på att det inte ännu var allmänt känt att psykiska skador 
omfattades av PSL.   102

I en artikel från Läkartidningen, skriven av en handläggare vid PSR och två 
medicinska rådgivare i psykiatriska ärenden hos PSR, menar författarna att 
personskador inom psykiatrin sällan ersätts. I artikeln framgår det att under 
perioden 1997–2006 inkom 1 210 anmälningar som gällde skador i 
psykiatrisk vård. Av dessa ersattes endast 245 fall. En stor del av de 965 
ärenden som inte ersattes avvisades på grund av att skadeanmälan gällde 
kritik mot vårdpersonalens bemötande. För andra ärenden handlade det 
istället om psykiskt lidande som inte utgjorde personskada eller där ett 
samband med vården inte kunde konstateras. Enligt författarna avvisas 
ersättning i många fall av psykisk skada på grund av att skadelidande 
tenderar att uttrycka missnöje över behandlingen i form av kritik mot 
vårdpersonalen istället för att förmedla att de drabbats av en skada till följd 
av den behandling de mottagit. Följaktligen menar författarna att personer 
som har psykiska besvär och vill ha ersättning från PSL står inför en svår 
uppgift. Dels måste de förstå att de drabbats av en skada och dels presentera 
bevisning för att den psykiska skadan med övervägande sannolikhet 
orsakats av behandlingen.  103

 Prop. 1995/96:187 s. 30. 100

 SOU 2004:12 s. 44.101

 Espersson och Hellbacher (2000) s. 9.102

 Hanson, Johanson och Westrin (2008) s. 39 ff.103
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5.3 När föreligger ersättningsbar psykisk 
skada? 

En förutsättning för att psykisk skada ska kunna ersättas av patient-
försäkringen är enligt 6 § första stycket PSL att den psykiska skadan ska 
vara en personskada. Som tidigare nämnts överensstämmer person-
skadebegreppet i PSL med vad som utgör personskada i SkL och begreppets 
definition bestäms därför med hjälp av förarbeten och rättstillämpning.  104

Det som är av betydelse för avvägningen om en psykisk skada kan anses 
som personskada enligt PSL är att skadan ska ha en medicinskt påvisbar 
effekt. En medicinskt påvisbar effekt kan vara att patienten blir sjukskriven. 
Sjukskrivning är emellertid inte en villkorlig omständighet utan andra 
förhållanden kan också leda till att en medicinskt påvisbar effekt anses 
föreligga.  Ett sådant förhållande kan exempelvis vara att patienten går i 105

terapi för att hantera sina psykiska besvär.  106

Enbart känslor av rädslor och obehag utgör inte ersättningsbar psykisk 
skada.  Dnr 455/2001 gällde en kvinna som anmälde psykiskt och fysiskt 107

lidande i form av ångest och oro på grund av att sjukhuset inte givit henne 
resultaten på hennes prover samt att hon fått vänta länge på sjukhustid efter 
att hon informerats om att hon hade en propp i hjärnan. Patientskade-
nämnden bedömde att psykisk skada inte förelåg och uttalade att det, för att 
medicinsk påvisbar effekt ska kunna konstateras, inte är tillräckligt med 
”sådana allmänna känsloyttringar som är en normal följd av en skadestånds-
grundande handling såsom vrede, rädsla, oro och sorg.”  

Det finns således inga tydliga omständigheter som Patientskadenämnden har 
att ta ställning till vid en bedömning om de psykiska besvär en skadelidande 
påstår sig ha drabbats av har en sådan medicinsk påvisbar effekt att skadan 
kan anses ersättningsbar enligt PSL. Istället får en bedömning i varje enskilt 
fall vidtas. Förutsatt att en medicinsk påvisbar effekt föreligger kan en 
psykisk personskada exempelvis vara tillstånd av depression, chock eller 

 Prop. 1995/96:187 s. 86. 104

 Prop. 2000/01:68 s. 17 f. 105

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 38.106

 Prop. 2000/01:68 s. 17 f. 107
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posttraumatiska neuroser.  För att en personskada ska vara ersättningsbar 108

måste fortsättningsvis skadelidande visa att skadan med övervägande 
sannolikhet har orsakats av de förhållanden som ställs upp i 6 § första 
stycket 1–6 PSL.   109

5.4 Exempel på ärenden från 
Patientskadenämnden 

5.4.1 Ersättning för misslyckad abort 

Dnr 242/1994 avgjordes när den frivilliga patientförsäkringen rådde i 
Sverige och då endast psykiskt lidande i form av följdskador till fysiska 
skador ersattes. Ärendet innehåller däremot intressanta ställningstaganden 
som är relevanta för den nuvarande regleringen då även rent psykiska 
skador ersätts. Ärendet handlade om ersättning för psykiskt lidande till följd 
av en misslyckad abort. Då det uppdagades att aborten hade misslyckats var 
det för sent att genomföra en ny abort och kvinnan födde sedermera en son. 
Med beaktande av den psykiska påfrestning som kvinnan drabbades av till 
följd av det misslyckade abortingreppet lämnade PSR ersättning med 8 000 
kr för sveda och värk. PSR avvisade kvinnans begäran om ytterligare 
ersättning för psykiskt lidande och ersättning för uppfostringskostnader och 
förlorad arbetsinkomst med hänvisning till att den fullföljda graviditeten 
inte kunde anses som skada av kroppslig art eller personskada.  

Patientskadenämnden uttryckte inledningsvis att kvinnan hade rätt till 
ytterligare ersättning för sitt psykiska lidande då graviditeten hade kunnat 
undvikas med ett facitresonemang. Således var kvinnans psykiska besvär till 
följd av den oönskade graviditeten att betrakta som ersättningsbar 
behandlingsskada. Patientskadenämnden bedömde emellertid att den 
ersättning som modern begärt till följd av att barnet hade blivit fött utgjorde  
ren förmögenhetsskada, alltså skada som saknade orsakssamband med de 
fysiska skador och psykiska följdskador som kvinnan lidit. På grund av att 
utebliven arbetsinkomst och uppfostringskostnader ansågs utgöra rena 
förmögenhetsskador lämnades följaktligen inte ersättning för sådan 
ekonomisk förlust. 

 Espersson och Hellbacher (2016) s. 38. 108

 Se avsnitt 3.5 för en redogörelse av de förhållanden som 6 § första stycket 1—6 PSL stadgar. 109
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5.4.2 Ersättningsbar psykisk skada eller 
tredjemansskada? 

I dnr 659/2001 var frågan om ersättningsbar psykisk skada förelåg. Ärendet 
gällde en kvinna som begärde ersättning för psykiskt lidande till följd av att 
hennes barn dött i livmodern. Kvinnan, som var sjukskriven efter händelsen, 
hävdade att barnet hade dött på grund av felaktig handläggning inför 
förlossningen. PSR lämnade ersättning för barnets dödsfall men avvisade 
ersättningsanspråken som hänförde sig till kvinnans skador med anledning 
av att de bedömdes ha uppstått till följd av barnets dödsfall och hade således 
inget samband med förlossningen. 

Patientskadenämnden ansåg att ärendet hade principiell betydelse och 
begärde ett utlåtande av Håkan Andersson, professor i civilrätt på Uppsala 
universitet, avseende frågan om kvinnans psykiska skador skulle ses som en 
tredjemansskada orsakade av barnets död eller om skadorna självständigt 
skulle betraktas som personskador på kvinnan. Andersson bedömde att 
kvinnans psykiska skador utgjorde personskador på kvinnan som hon 
åsamkats till följd av att behandlingen som föregick förlossningen var 
belastad med brister. Han uttryckte även att modern och fostret bör betraktas 
som en patient. Nämnden instämde i detta och anförde ”en tillämpning av 
denna princip innebär att skador av psykisk natur som en moder drabbats av 
på grund av skador på fostret och dess följder är att betrakta som 
personskador på henne själv och inte en tredjemansskada”. Således 
bedömde Patientskadenämnden att den psykiska skada som kvinnan lidit var 
en ersättningsbar patientskada.  

5.4.3 Ersättning till båda parter vid misslyckad 
IVF-behandling 
I dnr 928/2009 uppstod frågan om ersättning för psykiskt lidande till följd 
av en misslyckad IVF-behandling kunde lämnas till den andra parten i 
förhållandet och inte enbart till den som genomgått själva behandlingen. 
Omständigheterna i fallet var att ett man och en kvinna genomgick IVF-
behandling på grund av ofrivillig barnlöshet, varvid de befruktade äggen 
överhettades och förstördes. Försäkringsbolaget If bedömde händelsen som 
en ersättningsbar patientskada och ansåg att kvinnan hade rätt till ersättning 
för sveda och värk under en tid om fyra månader. Mannen betraktades som 
tredje man i skadehändelsen och ersättning till honom lämnades därför inte. 
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Paret begärde ytterligare ersättning för psykiskt lidande under en längre tid 
och ansåg sig båda ha rätt till denna ersättning. Patientskadenämnden lät 
Håkan Andersson uttala sig i ärendet. Enligt honom, vilket nämnden 
instämde i, bör i fallet både mannen och kvinnan betraktas som patienter. 
Ståndpunkten motiverade Andersson bland annat med argumentet att ”den 
medicinska behandlingen av paret […] [bör] inom juridiken mötas av den 
rättsliga värderingen, att båda parterna i det behandlade paret anses som 
patienter”. Enligt nämndens uppfattning hade paret orsakats ett psykiskt 
lidande då deras möjlighet att få barn hade förstörts. Därför beslutade 
nämnden att ersättning för sveda och värk och inkomstförlust till följd av 
skadehändelsen skulle lämnas till både mannen och kvinnan.  

5.5 Sammanfattande analys 

I kapitlet har redogjorts för vad som krävs för att patientskadeersättning för 
psykisk skada ska utgå. Inledningsvis bör belysas att det i PSL inte 
förekommer specifika bestämmelser för psykisk skada, utan bedömningen 
sker utifrån de rekvisit som stadgas i 6 § PSL. För att ersättning för psykisk 
skada ska kunna lämnas måste emellertid skadan ha en medicinskt påvisbar 
effekt. I dnr 455/2001 uttalade Patientskadenämnden att enbart känslor av 
rädslor och obehag inte kan utgöra ersättningsbar psykisk skada. I kapitlets 
övriga nämnda ärenden som resulterar i att ersättning lämnas uttrycker 
Patientskadenämnden inte att en medicinskt påvisbar effekt föreligger och 
således ges ingen förklaring till varför skadans effekt har bedömts vara 
medicinskt påvisbar. Precis som vissa remissinstanser befarade leder 
möjligen den nuvarande ersättningsprocessen till att psykiskt sjuka nekas 
patientskadeersättning som de hoppats erhålla på grund av att det är svårt att 
nå upp till det som krävs för att erhålla patientskadeersättning. 

En av anledningarna till PSL:s ikraftträdande var att fler patienter skulle 
garanteras ersättning för sina patientskador. En förutsättning för detta är att 
patienter förstår vad som krävs för att ersättning ska kunna lämnas. Ett sätt 
att skapa en mer förståelig och tydlig ersättningsprocess är genom att 
Patientskadenämnden utvecklar sina bedömningar avseende varför en 
medicinskt påvisbar effekt föreligger. Då hade vissa exempel på vad som 
tidigare utgjort en medicinskt påvisbar effekt varit tillgängliga för patienter 
att ta del av vilket troligen hade lett till en större förståelse för vad som 
krävs för beviljad patientskadeersättning. En större förståelse för 
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ersättningsprocessen hade i sin tur möjligtvis lett till att situationer där 
skadelidande nekas ersättning med hänsyn till att han eller hon belyst 
omständigheter som för ersättningsfrågan är oviktiga mer sällan uppstått. 

Om en medicinskt påvisbar effekt anses föreligga prövas frågan om den 
psykiska skadan med övervägande sannolikhet orsakats av en av de 
situationer som innefattas i 6 § första stycket 1—6 PSL. Som anförts i det 
föregående hade ett mer definierat beviskrav underlättat för patienter som 
söker ersättning enligt PSL. Detta är i högsta grad aktuellt även för de som 
drabbats av psykiska skador i vården. 

5.5.1 Särskilt om psykiska skador som har 
samband med graviditet och förlossning 

I följande avsnitt kommer vissa specifika förutsättningar för ersättning av 
psykisk skada som har samband med graviditet eller förlossning att 
diskuteras.  

I dnr 242/1994 ansågs en kvinnas psykiska lidande till följd av en 
misslyckad abort vara ersättningsbar patientskada. En viktig slutsats i fallet 
som bör belysas är att även om en kvinna tvingas föda ett oönskat barn, 
exempelvis till följd av en misslyckad abort eller ett uteblivet foster-
vattenprov , kan patientskadeersättning aldrig lämnas för förlorad 110

arbetsinkomst eller uppfostringskostnader. Det beror på att ekonomiska 
följder av ett oönskat barns födsel är rena förmögenhetsskador och hamnar 
således utanför det patientskaderättsliga ersättningsområdet. 

I dnr 659/2001 fastslog Patientskadenämnden att om en moder orsakas 
psykiskt lidande genom en skada på hennes foster kan det betraktas som en 
ersättningsbar patientskada enligt PSL. Om sådana skador istället bedömts 
vara tredjemansskador hade mödrar inte haft rätt till ersättning för psykiskt 
lidande efter händelser inom vården som inneburit att deras foster skadats 
eller avlidit. Utgången i dnr 659/2001 innebär således ett möjliggörande för 
fler fall av psykisk skada som har ett samband med graviditet eller 
förlossning att beviljas ersättning.  

 Som var fallet i dnr 194/1994 respektive dnr 2/80.110
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I dnr 928/2009 bedömde Patientskadenämnden att i fråga om ersättning för 
psykiska skador till följd av en misslyckad IVF-behandling kan båda 
blivande föräldrarna betraktas som patienter. Utfallet av detta ärende 
innebär således att inte enbart personen som utsätts för en viss behandling är 
att betrakta som patient. En sådan utveckling i Patientskadenämndens praxis 
bör anses som rimlig och rättvis. 

5.5.2 Kvinnors möjlighet till ersättning för 
psykisk skada 

Det finns inget i arbetets undersökning av psykiska skador som tyder på att 
Patientskadenämnden inte bedömer ärenden i enlighet med PSL:s rekvisit.  
Att psykisk skada är ersättningsbar enligt PSL beslutades emellertid med 
hänsyn till rättviseskäl. Då psykisk skada är svårare att påvisa än fysisk 
skada bör Patientskadenämnden, för att tillgodose att psykiskt sjuka ges en 
rättvis möjlighet att erhålla ersättning, som ovan anförts, utveckla sina 
bedömningar angående vad som utgör medicinskt påvisbar effekt. 

Patientskadenämndens praxis inom förlossnings- och graviditetsområdet 
innebär emellertid ökade möjligheter för skadelidande att erhålla ersättning. 
Detta har exempelvis skett, som ovan har diskuterats, genom att 
patientbegreppet har utökats till att i vissa fall innefatta båda föräldrarna och 
genom att skador på en moders foster inte bedöms som en tredjemansskada. 
Sådana utvecklingar i praxis får anses som positiva och, även om 
Patientskadenämndens beslut inte är prejudicerande, främjas utsikterna för 
psykiskt sjuka att erhålla ersättning för sina patientskador som har samband 
med graviditet och förlossning. Slutligen bör därför framhävas att det inte 
föreligger något i denna undersökning som tyder på att en viss typ av 
psykisk skada som har samband med graviditet eller förlossning faller 
utanför ersättningsområdet. Tvärtom tycks kvinnors möjligheter till 
ersättning ha utökats i Patientskadenämndens praxis.  
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6. Bedömningen av 6 § PSL i 
allmän domstol 

6.1 Inledning 

Av de fåtal svenska rättsfall som behandlar ersättning för patientskada berör 
inget fall ersättning som relaterar till förlossnings- eller graviditetsrelaterade 
skador. De fall som kommer att redogöras för i detta avsnitt har dock  
gemensamt att skadelidande har nekats ersättning av såväl försäkrings-
bolaget som Patientskadenämnden och därför valt att inleda en 
domstolsprocess mot försäkringsbolaget för att utfå patientskadeersättning. 
Bedömningen som domstolen vidtar sker således utifrån 6 § PSL. De 
rättsfall som nämns är avgöranden främst från underrätterna varvid en större 
betydelse inte kan läggas på själva utfallet i domen. Däremot är spörsmålet 
hur bedömningar ser ut i allmän domstol, oavsett vilken instans som dömer, 
av vikt för uppsatsens fortsatta analys.  

6.2 Rättens bedömning av 6 § PSL  

6.2.1 T 1411-13  

I T 1411-13 yrkade kärande KM att LÖF skulle förpliktigas att till honom 
utbetala ersättning för att han drabbats av patientskador bestående av bland 
annat hjärtstopp och en svår hjärtskada. KM anförde som grund för sitt 
yrkande att patientskadorna orsakats av bristfällig vård i form av utebliven 
undersökning i samband med en ryggoperation som ledde till att ett 
allvarligt hjärtfel inte upptäcktes. På grund av att ryggoperationen ändå 
genomfördes drabbades KM av en hjärtinfarkt. LÖF bestred KM:s yrkande i 
sin helhet och anförde att det inte förelåg ett orsakssamband mellan KM:s 
skada och vården. Om ett sådant orsakssamband emellertid kunde anses 
föreligga hade ändock skadan inte kunnat undvikas med ett annat utförande 
av förfarandet eller med val av ett annat förfarande.  

Tingsrätten prövade KM:s talan både enligt 6 § första stycket 1 och 3 PSL 
som avser behandlingsskada respektive diagnosskada. Tingsrätten 
konstaterade inledningsvis att det i målet var ostridigt att KM drabbats av en 
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personskada men att det var oklart om ett orsakssamband förelåg mellan 
KM:s skador och den vård han erhållit. Vid prövningen om ett 
orsakssamband kunde bedömas föreligga enligt 6 § första stycket 1 PSL 
anförde tingsrätten att KM inte hade lyckats visa övervägande sannolikhet 
för att skadan orsakats av ryggoperationen. Det som lades till grund för 
bedömningen var yttranden från två specialistläkare som hördes i målet på 
LÖF:s begäran. Läkarna förmedlade att operationen hade varit ett 
lågriskingrepp som inte hade kunnat orsaka en hjärtinfarkt. KM hade även 
anfört att skadorna orsakats av felaktig diagnostisering då det funnits flera 
symptom som borde ha föranlett att ett EKG genomförts innan operationen. 
Flera läkare angav emellertid att KM inte uppvisade sådana symptom som 
indikerade att ett EKG var nödvändigt. En läkare uttalade exempelvis att 
”[KM:s] narkoskurvor var exemplariska”. Då ingen av de specialistläkare 
som hörts fann att KM:s tillstånd tolkats felaktigt bedömdes skadan inte 
heller ha orsakats av en diagnosskada enligt 6 § första stycket 3 PSL varför 
KM:s talan inte bifölls.  

Hovrätten prövade ärendet och kom till samma slutsats som tingsrätten. 
Även de lade vikt vid vad specialistläkarna uttalat om KM:s tillstånd och 
menade att KM inte hade lyckats göra det övervägande sannolikt att 
ryggoperationen orsakat skadan.  

6.2.2 T 11494-15 

I T 11494-15 yrkade kärande MD att LÖF skulle förpliktigas att utbetala 
ytterligare ersättning för hennes fysiska och psykiska skador som uppstått 
under en bortoperation av livmodern. Under operationen lämnades 
oavsiktligt en del av livmodern kvar och en blödningskomplikation uppstod. 
I målet är det ostridigt att MD drabbats av en patientskada eftersom hon 
erhållit patientskadeersättning från LÖF som beräknades utifrån att MD:s 
medicinska invaliditetsgrad bedömdes till tre procent. Frågan i målet var 
således om MD gjort det övervägande sannolikt att de skador hon drabbades 
av innebar en invaliditetsgrad högre än tre procent. 

Som skäl för sitt yrkande i tingsrätten anförde MD att hon på grund av 
operationen och efterföljande vård åsamkats stadigvarande men mot-
svarande 65 procent invaliditet. LÖF bestred käromålet i dess helhet. MD 
anförde som grund för sitt yrkande att hon bland annat drabbats av 
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posttraumatiskt stressyndrom, svåra mag- och tarmbesvär och inkontinens 
till följd av den traumatiska operationen och eftervården. LÖF anförde som 
grund för sitt bestridande bland annat att MD redan två år innan operationen 
uppvisat tecken på posttraumatiskt stressyndrom till följd av en trafikolycka. 
Tingsrätten prövade inledningsvis om MD hade rätt till ersättning för sina 
fysiska besvär. Utöver MD:s egna yttranden om sitt hälsotillstånd hördes på 
MD:s begäran Patrik Fridblom, specialistläkare i allmänmedicin. Fridblom 
uttalade att MD:s fysiska besvär kunde ha orsakats av operationen. 
Fridbloms anförande ställdes mot vittnesförhör med två specialistläkare som 
på LÖF:s begäran hördes i målet och som bedömde att MD:s fysiska besvär 
troligen inte hade orsakats av operationen. Baserat på specialistläkarnas 
utlåtanden och på det faktum att journalanteckningar vittnade om att MD 
hade liknande besvär redan innan operationen bedömde tingsrätten att MD 
inte med övervägande sannolikhet hade lyckats visa att de fysiska besvär 
hon yrkade ersättning för hade uppkommit till följd av operationen. Således 
fanns inte skäl att utge ytterligare ersättning till MD än den ersättning hon 
redan erhållit. 

Därefter prövade tingsrätten om MD hade rätt till ytterligare ersättning för 
sina psykiska besvär. Vid denna prövning bedömde Fridblom MD:s 
invaliditetsgrad till 32 procent. Gunnar Rylander, specialist inom psykiatrin, 
som hördes på LÖF:s begäran, bedömde däremot att MD:s tecken på PTSD 
utgjorde en invaliditetsgrad om tre procent. Tingsrätten uttalade i frågan att  
de skäl avseende invaliditetsfrågan som Gunnar anfört var mest troliga och 
att MD följaktligen inte hade gjort det övervägande sannolikt att 
patientskadorna hon drabbats av berättigade till högre ersättning. Talan 
lämnades således utan bifall. Hovrätten instämde i tingsrättens prövning av 
MD:s ersättningsanspråk.  

6.2.3 NJA 2001 s. 657 

När en rättsprocess innehåller läkarutlåtanden vars uppgifter talar emot 
varandra får rättens ledamöter, för att besluta vilket utlåtande som ska 
läggas till grund för domens utfall, fästa vikt vid en läkares sakkunskap och 
de skäl läkaren anger som stöd för sin bedömning. Detta fastslogs i NJA 
2001 s. 657. Rättsfallet behandlade frågan om ett försäkringsfall förelåg för 
en olycksfallsskada. Vid utredningen presenterade försäkringsbolagets 
läkare och den läkare som hördes på skadelidandes begäran olika 
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bedömningar av skadeorsaken. Avseende frågan hur läkares utlåtanden ska 
värderas anförde HD att för de fall läkares bedömningar skiljer sig åt bör 
inte försteg ges till någon bedömning. I rättens bedömning kan emellertid 
särskild vikt fästas vid att ett läkarutlåtande givits av en specialist på 
området. Avslutningsvis uttalade HD dock att avgörande för vilket 
läkarutlåtande som bör ges vikt vid rättens prövning är vilka skäl som 
läkarna åberopat till stöd för sina slutsatser. 

6.3 Sammanfattande analys 

I följande avsnitt kommer rättens bedömning av 6 § PSL att analyseras i 
ljuset av Patientskadenämndens motsvarande bedömningar som uppsatsen 
tidigare behandlat. Diskussionen av rättens bedömning syftar främst till att 
belysa problematiska aspekter i Patientskadenämndens bedömningar. 
Inledningsvis bör nämnas att det i arbetet inte tycks föreligga en betydande 
skillnad mellan nämndens och allmän domstols bedömningar av 6 § PSL. 
Således stämmer den bedömning som rätten vidtar utifrån rekvisiten i 6 § 
PSL överens med den bedömning Patientskadenämnden uppvisar i sina 
ärenden. 

6.3.1 Bedömning baserad på ett visst 
läkarutlåtande 

Med stöd av vad som framgick i NJA 2001 s. 657 får rätten lägga den mer 
sakkunniga läkarens utlåtande till grund för sin bedömning. I såväl T 
1411-13 som i T 11494-15 dömde rätten enligt de mer sakkunniga läkarnas 
utlåtanden, som i båda fallen var åberopade som vittnen av LÖF. LÖF:s 
organisation inhämtar ofta medicinska utlåtanden för att besluta i 
patientskadeärenden. De torde således med små medel kunna åberopa 
utlåtanden från specialister. En privatpersons möjligheter att inhämta 
bevisning från en utomstående läkare för att styrka ett orsakssamband 
mellan skadan och vården är i de flesta fall svårare och möjligen tenderar 
därför skadelidandes bevisning att styrkas av utlåtanden från läkare som 
saknar specialistkunskap. Det är naturligtvis positivt att rätten kan stötta sin 
bedömning på det utlåtande som är mest kvalificerat. En sådan reglering kan 
däremot i praktiken, på grund av de skadelidandes underlägsna ställning i 
medicinsk sakkunskap, leda till att domslutet tenderar att utfalla i enlighet 
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med specialistutlåtanden från försäkringsgivarens sakkunniga om sådana 
förekommer i målet. I Patientskadenämndens ärenden uppkommer troligen 
liknande situationer då försäkringsgivarens medicinska utlåtanden ställs mot 
skadelidandens bevisning. Detta innebär att beviskravet som stadgas i 6 §  
första stycket PSL, ibland torde bli ännu mer betungande för en 
skadedrabbad när dennes bevisning ställs mot medicinsk expertis. 

6.3.2 Vikten av förutsebarhet  

I de rättsfall som ovan redogjorts för ges en förståelse för rättens bedömning 
på grund av att rätten utvecklar vad som lagts till grund för ett beslut i de 
bedömningar de vidtar. Således är det ur rättssäkerhetssynpunkt positivt att 
de läkarutlåtanden som rätten lägger till grund för sin bedömning ges 
utrymme i domskälen då det skänker allmänheten en förståelse för den 
bedömning som lagts till grund för domslutet. Då domarna är förståeliga 
präglas även domarnas utfall av förutsebarhet. Så som tidigare diskuterats i 
uppsatsen ges i Patientskadenämndens bedömningar inte samma förståelse 
för vad som lagts till grund för ärendets beslut eller vad som krävs för att de 
krav som stadgas i 6 § PSL ska anses uppfyllda. Således föreligger heller 
inte en förutsebarhet för besluts utfall. En skadelidande har förvisso 
möjlighet att utfå de handlingar som lagts till grund för ärendets utfall. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt är det emellertid inte tillräckligt med anledning av 
att Patientskadenämnden i praktiken ofta fungerar som en sista instans för 
en skadelidande. Det faktum att nämndens verksamhet enbart är rådgivande 
och inte har prejudicerande verkan betyder således inte att förutsebarhet och 
entydighet inte är viktiga i nämndens bedömningar, särskilt med beaktande 
av att nämndes beslut publiceras löpande.  

För att bättre tillgodose att allmänheten ges förståelse och förutsebarhet i 
Patientskadenämndens beslut torde nämnden med anledning av att de ofta 
fungerar som sista instans i patientskaderättsliga ärenden följaktligen, likt 
rätten, mer utförligt anföra vad som ligger till grund för ett besluts utfall. 
För höga krav på att nämnden ska utveckla sina bedömningar hade 
emellertid kunnat leda till en ineffektiv ersättningsprocess och att 
skadelidande hade tvingats vänta länge på ersättning. En kortfattad 
förklaring av vad som var betydande i nämndens beslut torde däremot vara 
tillräckligt för att uppnå en ökad förståelse för besluts utfall. 
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6.3.3 Vikten av kunskap om vården 

Både rätten och nämnden fäster stor vikt vid om skadelidande nått upp till 
orsakssambandets beviskrav varvid läkarutlåtanden ofta tas till hjälp för att 
utreda de medicinska förutsättningarna i ärendet. Att en så stor vikt läggs på 
läkarens individuella kunskap är nödvändigt för att ett beslut i ärendet ska 
kunna nås. Emellertid är det därför även av betydelse för besluts utfall att 
hälso- och sjukvården har relevant kunskap om specifika skador. 
Inledningsvis i uppsatsen nämndes ett fåtal kvinnors upplevelser av 
förlossningsvården varvid ett antal kvinnor vittnade om en okunskap inom 
vården. Att det föreligger ett bristfälligt kunskapsläge gällande förlossnings-
skador framgick även i en rapport från SBU. En okunskap om 
förlossningsskador och andra graviditetsrelaterade skador inom hälso- och 
sjukvården kan få konsekvensen att inte ens en specialistläkares kunskap är 
tillräcklig för att göra en korrekt bedömning i ärendet. Således är det 
väsentligt att läkare erhåller all nödvändig kunskap inom området, för att 
ärendes utfall ska kunna baseras på korrekta grundsatser och för att kvinnor 
inte ska behöva riskera att drabbas negativt på grund av en okunskap om 
vården.  
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7. Alternativa 
ersättningsmöjligheter  

7.1 Inledning 

18 § PSL stadgar att den skadelidande, istället för patientskadeersättning, 
kan kräva skadestånd enligt skadeståndsrättsliga regler. Detta kapitel 
behandlar frågan om det är fördelaktigt för en skadelidande att föra en 
skadeståndstalan istället för att söka ersättning från patientförsäkringen. I 
ljuset av hur en skadeståndsrättslig reglering av ersättningssystemet hade 
sett ut diskuteras slutligen arbetets tredje frågeställning; om det nuvarande 
ersättningssystemet för patientskador är lämpligt. 

7.2 Ersättning enligt SkL  

I 2 kap. 1 § SkL stadgas att ”den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 
personskada eller sakskada skall ersätta skadan”. Till skillnad från PSL 
måste således en skadelidande som väljer att föra en skadeståndstalan enligt 
allmänna skadeståndsrättsliga regler visa att en culpös handling har orsakat 
skadan. Om en läkare bedöms ha förfarit culpöst i sin tjänst och om ett 
adekvat orsakssamband mellan skadeorsaken och skadan kan konstateras är 
det, enligt principalansvaret i 3 kap. 1 § första stycket 1 SkL, arbetsgivaren 
som blir ansvarig för utbetalning av skadeståndet. Endast om synnerliga 
skäl föreligger kan en arbetstagare bli ensamt ansvarig för fel eller 
försummelse som han eller hon orsakar i sin tjänst enligt 4 kap. 1 § SkL. 

En anledning till att patientförsäkringen infördes var på grund av att enbart 
ett litet antal patientskador ersattes med tillämpning av SkL då det var svårt 
för skadelidande att lyckas visa culpa i skadeståndsmål. Svårigheterna att 
visa culpa beror på att patienter ofta saknar den medicinska sakkunskap som 
krävs för att styrka att läkaren uppsåtligt eller av vårdslöshet orsakat 
skadan.  Ytterligare en anledning som försvårar skadeståndsprocessen för 111

en enskild skadelidande är läkares förmodade ovillighet att vittna om att 
deras kollegor har handlat culpöst. Fortsättningsvis riskerar läkares 

 Prop. 1995/96:187 s. 12 f. 111
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relationer med sina patienter att påverkas negativt om patienterna måste 
styrka culpöst handlande hos deras läkare enligt skadeståndsrättsliga regler. 
I förarbetena till PSL ansågs dessa eventuella konfliktsituationer oönskade 
då de bedömdes motverka en framgångsrik vård.   112

I rättsfallet T 3267-17 från Svea hovrätt gavs en bevislättnad till en 
skadelidande som sökte ersättning för sin patientskada enligt SkL. I fallet 
anförde hovrätten att det på grund av vissa bevissvårigheter förelåg sådana 
skäl som talade för att ge den skadelidande en bevislättnad för 
orsakssambandet mellan vården och skadan. Bevislättnaden bestämdes till 
att den skadelidande skulle visa att den påstådda skadeorsaken var ”klart 
mera sannolik” än någon annan tänkbar anledning.  Således kan i vissa fall 113

en skadelidande som väljer att föra en skadeståndstalan för att erhålla 
ersättning för patientskada ges en bevislättnad avseende culparegeln. 

En anledning att söka ersättning för patientskada enligt SkL är att lagen inte 
stagar en begränsning av ersättningsbar skada likt de förhållanden som 6 § 
PSL ställer upp. En annan fördel är att ingen självrisk behöver betalas om 
ersättningen ges i form av skadestånd. Däremot är det kostnadskrävande att 
driva en skadeståndsprocess, vilket ställt mot det faktum att det är 
kostnadsfritt att få sitt ärende prövat enligt patientförsäkringens regler torde 
ge frånvaron av en självrisk mindre betydelse. Avslutningsvis bör även 
nämnas att det, till skillnad från patientskadeersättning, inte finns ett 
beloppstak för det skadestånd som utbetalas. I vissa fall kan således ett 
skadestånd resultera i högre ersättning för en skadelidande.  

7.2.1 Culpabedömningen 

En skadeståndsrättslig bedömning avseende om en culpös handling har 
orsakat en skada består antigen av en fri culpabedömning eller en 
bedömning utifrån handlingsnormer som exempelvis kan följa av lag eller 
sedvänja. Så som nämndes i kapitel 2 består en fri culpabedömning av en 
prövning av risken för skada, den eventuella skadans storlek och om 

 Prop. 1995/96:187 s. 19. 112

 En sådan bevislättnad gavs även i NJA 1991 s. 481.113
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skadevållaren haft möjlighet att undvika skadan.  För den fria 114

culpabedömningen ska emellertid inte ett facitresonemang föras.   115

Så som anförts ovan företar Patientskadenämnden ibland en slags 
culpabedömning. En skillnad från den fria culpabedömning som görs enligt 
allmänna skadeståndsrättsliga regler är emellertid att Patientskadenämnden 
för ett facitresonemang i sin bedömning. Med en facitbedömning ges en 
större möjlighet för den skadelidande att erhålla ersättning då även 
vårdtillstånd som vid skadetillfället var okända tas med i bedömningen om 
en behandling varit felaktig. Således kan sägas att den bedömning som 
Patientskadenämnden vidtar är en typ av culpabedömning men att 
bedömningen är mildare än den culpabedömning som görs enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga regler.   

7.2.2 Har culparegeln en preventiv effekt? 
När ersättning för patientskador regleras enligt patientförsäkringen är det 
försäkringsgivaren, och inte den som faktiskt orsakat skadan, som ersätter 
den skadelidande. För läkare finns således inga, i vart fall ekonomiska, 
incitament till att försöka undvika att deras patienter orsakas skada. 
Konsekvensen av att vårdpersonal inte behöver befara att bli personligt 
ersättningsansvariga kan möjligtvis radera de preventiva verkningar som ett 
eventuellt skadeståndsansvar beroende av culpa kan bidra med.  I PSL:s 116

förarbeten har Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anfört att 
preventionsaspekter delvis har föranlett andra länder utanför Norden att inte 
införa en patientförsäkring då en culparegel har ansetts viktig för att 
upprätthålla en god kvalitet inom hälso- och sjukvården. Samma uppfattning 
har Hellner och Radetzki som förklarar att internationellt är motståndet till 
regleringar utan uttryckligt krav på culpa stort då ersättningssystem 
baserade på culpa anses medföra prevention och rättvisa.  I sitt yttrande 117

uttalar Juridiska fakultetsnämnden emellertid att deras uppfattning är att 
vårdpersonal troligen inte utför sitt arbete mer varsamt på grund av en 
överhängande risk att bli skadeståndsansvariga. Istället påverkar andra 

 Schultz (2016), s. 911 ff.114

 Schultz (2016), s. 915. 115

 Se exempelvis SOU 1992:84 s. 60.116

 Hellner och Radetzki (2018) s. 293. 117
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principer läkares beteende, exempelvis disciplinansvaret och straffansvaret 
som följaktligen bedöms ha en preventiv verkan.  Von Eyben instämmer i 118

att det är osäkert om culparegeln har en preventiv effekt i hälso- och 
sjukvården och identifierar även han att disciplinansvaret troligtvis har en 
större preventiv påverkan på läkares beteende.   119

7.2.3 Strikt ansvar 

En möjlig hantering av skadelidandes svårigheter att erhålla skadestånd för 
patientskador ansågs i förarbetena till SkL vara att låta patientskador 
omfattas av strikt ansvar, det vill säga ansvar oberoende av förekomsten av 
fel eller försummelse.  Rent strikt ansvar stadgas bland annat för 120

hundägare.  Dock ansågs inte tillräckliga skäl för en liknande reglering av 121

patientskador föreligga och det dröjde därför till införandet av PSL innan en 
lagstadgad förändring av den patientskaderättsliga ersättningen genom-
fördes.   122

7.3 Sammanfattande analys  

Som har framgått av avsnitt 7.2 är det svårare för en skadelidande att erhålla 
ersättning för patientskada på allmänna skadeståndsrättsliga regler än enligt 
patientförsäkringen. Detta beror på att en skadelidande enligt culparegeln i 2 
kap. 1 § SkL är tvungen att visa att en läkare har agerat felaktigt eller 
försumligt för att erhålla skadestånd. Även om PSL:s regler ibland 
föranleder en typ av culpabedömning är en fri culpabedömning enligt 
skadeståndsrättsliga principer striktare.  

Utöver att en strikt culpabedömning hade försvårat erhållandet av ersättning 
hade ett ersättningssystem baserat på den skadeståndsrättsliga culparegeln 
exempelvis inneburit att läkares förmodade motvillighet att bekräfta 
kollegors försumlighet hindrat en framgångsrik reglering av patientskador. 

 Prop. 1995/96:187 s. 19 f. 118

 Von Eyben (1993) s. 21. 119

 Prop. 1995/96:187 s. 13. 120

 Ansvaret stadgas i 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 121

 Prop. 1995/96:187 s. 13. 122

!61



En liknande problematik av att läkare ”håller varandra om ryggen” uppstår 
inte inom Patientskadenämndens verksamhet då den består av representanter 
för patientens intressen utöver medicinskt och juridiskt kunniga. En sådan 
sammansättning får antas verka för en rättvis bedömning av skadeärenden. 
Slutligen bör avseende culparegelns problematik nämnas att den bevis-
lättnad som gavs i T 3267-17 saknar prejudicerande effekt och rättsfallets 
utfall innebär således inte att bevislättnader alltid bör förekomma i de fall 
som gäller skadeståndsrättslig ersättning för patientskador.  

Det faktum att allmänna skadeståndsrättsliga regler inte innefattar en 
begränsning likt skadetyperna i 6 § första stycket 1–6 PSL innebär att en 
skada som nekats ersättning från Patientskadenämnden kan anses 
ersättningsbar enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. På så sätt ges 
skadelidande vars patientskaderättsliga ärenden har nekats ersättning en 
ytterligare chans till ersättning. I exempelvis dnr 531/2001 ansågs inte en 
vårdåtgärd ha orsakat kvinnans bristningar. Om ärendet hade prövats enligt 
SkL hade läkarens handlade, med beaktande av att kvinnan var tvungen att 
föda vaginalt trots barnets övervikt, däremot möjligen kunnat bedömas som 
culpöst. Enligt Patientskadenämndens bedömning fanns dock inte stöd för 
att ersätta kvinnans skador enligt skadeståndsrättsliga grunder. Över lag 
torde patienters reella chanser att erhålla ersättning på skadeståndsrättsliga 
grunder, när ersättning nekats enligt PSL, troligtvis vara små med anledning 
av att en prövning av 2 kap. 1 § SkL är striktare än en prövning enligt 6 § 
PSL.  

7.3.1 Strikt ansvar som ersättningssystem? 
Ett strikt ansvar hade inneburit att patientskadeersättning hade lämnats 
oberoende av om fel eller försummelse orsakat skadan, vilket patient-
försäkringen syftar till att göra. En reglering baserad på strikt ansvar hade 
otvivelaktigt garanterat fler rätt till ersättning för sina skador men hade 
troligen givit upphov till komplicerade bedömningar avseende vilka skador 
som borde ersättas. En strikt ansvarsreglering hade även inneburit att 
ersättningssystemet riskerat att utnyttjas av patienter. Hur hade exempelvis 
skador ersatts som förvärrats till följd av att en patient inte följt de 
anvisningar han eller hon fått om sin vårdsituation? För att ett system 
baserat på strikt ansvar inte ska bli för omfattande hade ersättningsansvaret 
behövt begränsas. Exempelvis genom att enbart oförutsebara följder av 
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patienters tillstånd som inte självförvållats hade varit ersättningsbara. 
Patientförsäkringen består även den i grunden av strikt ansvar då ersättning 
ska lämnas oberoende av om fel eller försummelse föreligger. Emellertid 
begränsas patienters rätt till ersättning genom de bedömningsprinciper som 
en prövning av patientskadeärenden består av vilket, så som ovan har 
diskuterats, innebär att culpa ibland måste föreligga för att ersättning ska 
utgå. Med beaktande av att en reglering baserat på strikt ansvar även den 
hade föranlett begränsningar i patienters rätt att erhålla ersättning hade en 
sådan reglering troligen inte inneburit en stor reell skillnad för patienter 
jämfört med patientförsäkringen. 

7.3.2 Vilket ersättningssystem är lämpligt? 

På grund av att patientförsäkringen sedan dess införande har varit det 
dominerande ersättningssystemet har inte den skadeståndsrättsliga praxisen 
utvecklats i den mån som hade varit fallet om ersättning för patientskador 
enbart hade beslutats enligt SkL. Då hade möjligtvis principer utvecklats för 
att tillvarata patienters underlägsna ställning gentemot hälso- och 
sjukvården, exempelvis i form av bevislättnader och möjligen en 
ersättningsprocess med influenser från det strikta ansvaret. Således kan 
sägas att den nuvarande skadeståndsprocessen avseende patientskador inte 
utgör ett fullgott alternativ för en skadelidande som inte är nöjd med 
Patientskadenämndens prövning av ärendet.  

Med beaktande av att patientförsäkringen jämfört med en skadeståndstalan 
underlättar ersättningsprocessen, tillgodoser att fler patienter erhåller 
ersättning och då det inte finns betydande preventionsaspekter av att reglera 
området med en culparegel är patientförsäkringen att föredra framför en 
allmän skadeståndsrättslig reglering av patientskador. Vidare hade en 
reglering baserad på strikt ansvar uppvisat stora likheter med patient-
försäkringen. Istället för ett sådant system torde därför en justering av 
patientförsäkringen vara att föredra. Patientförsäkringen är däremot, så som 
har identifierats i uppsatsen, inte oklanderlig utan vissa aspekter av 
ersättningsmöjligheterna för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador 
är problematiska. Med beaktande av att försäkringen sedan dess införande 
garanterat fler ersättning, är både effektiv och billig och då lämpligare 
ersättningssystem saknas kan, trots de problematiska aspekterna, slutsatsen 
nås att patientförsäkringen är ett lämpligt sätt att reglera patientskador på.  
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8. Sammanfattande analys och 
slutsatser 

Arbetets syfte har varit att redogöra för kvinnors möjligheter till ersättning 
för fysiska och psykiska skador som de lider till följd av graviditet eller 
förlossning. Uppsatsen syftade även till att utvärdera ersättningssystemets 
lämplighet. I det följande kommer uppsatsens slutsatser att sammanfattas 
utifrån arbetets syften och de frågeställningar som inledningsvis ställdes 
upp. 

Så som inledningsvis har framgått föreligger inga specifika hinder i 6 § PSL 
för att erhålla patientskadeersättning för patientskador som har uppstått till 
följd av graviditet eller förlossning. Sådana skador missgynnas således inte 
jämfört med övriga patientskador och faller därför generellt inom det 
patientskaderättsliga ersättningsområdet.  

Vid en närmare undersökning av kvinnors möjligheter till ersättning för 
förlossningsskador och psykiska skador som har samband med graviditet 
och förlossning kan konstateras att Patientskadenämnden över lag lämnar 
ersättning för de skador som bör ersättas enligt rekvisiten i 6 § PSL.  
Däremot leder vissa av rekvisiten i 6 § PSL till att ersättningsprocessen 
försvåras, exempelvis genom den culpabedömning som nämnden ibland 
vidtar. En sådan bedömning är inte i linje med PSL:s motiv som förmedlade 
att patientskadeersättning skulle beslutas på objektiva grunder. Att 
ersättningsfrågan för förlossningsskador är beroende av culpa innebär att 
kvinnors materiella rättsskydd i frågor om ersättning för förlossningsskador 
är svagt då de riskerar att nekas ersättning baserat på en godtycklig 
bedömning. Således kan avseende uppsatsens första frågeställning slutsatsen 
nås att ersättning lämnas till de ärenden som enligt PSL:s rekvisit bör 
ersättas. Emellertid leder ibland Patientskadenämndens bedömningar till att 
kvinnor inte ges ett fullgott rättsskydd vilket inte torde vara godtagbart.  

Fortsättningsvis kan det utifrån arbetets andra frågeställning konstateras att 
vissa förlossnings- och graviditetsrelaterade skador faller utanför 
ersättningsområdet för patientskador. Exempelvis faller vissa allvarliga 
förlossningsskador utanför ersättningsområdet med anledning av att en 
vårdåtgärd inte orsakat skadan men kvinnan drabbas ändå av skador som 
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inte rimligtvis bör anses som en förutsebar följd av ett förlossningsförlopp. 
Därför bör lagstiftaren rikta uppmärksamhet mot förlossningsskador och 
utreda om rättsläget bör justeras för att tillgodose att de förlossningsskador 
som faller utanför ersättningsområdet ersätts. Ett förslag som nämns i 
uppsatsen är införandet av en s.k. katastrofparagraf. Det hade givit kvinnor 
som drabbats av allvarliga förlossningsskador ökade möjligheter till 
ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador då de hade 
kunnat ha rätt till ersättning oberoende av om en vårdåtgärd eller läkares 
felaktiga handlande orsakat skadan. Avseende psykiska skador som har 
samband med förlossning eller graviditet har Patientskadenämndens praxis  
emellertid bidragit med ökade ersättningsmöjligheter.  

Om Patientskadenämnden mer utförligt utvecklade sina bedömningar hade 
den patientskaderättsliga praxisen förtydligats, vilket hade lett till att 
skadelidande tillgodosetts ökade möjligheter att erhålla patientskade-
ersättning. Detta är av särskild vikt för patienter med psykiska besvär som 
kan ha svårt att formulera relevanta ersättningsanspråk. Mer utförliga 
bedömningar hade således inneburit att en större mängd ärenden troligtvis 
hade fallit inom ersättningsområdet för patientskador. Dessutom hade 
tydligare bedömningar skänkt allmänheten en förståelse för vad som lagts 
till grund för nämndens beslut, vilket hade bidragit med förutsebarhet och 
en förståelse av om nämndens beslut präglas av entydighet, vilket utifrån 
rättssäkerhetsskäl är viktigt. 

I uppsatsens jämförelse av hur bedömningarna av 6 § PSL ser ut i allmän 
domstol förmedlades vikten av att tillräcklig kunskap finns om både 
förlossningsskador och psykiska sjukdomar. Vid avsaknad av en tillräcklig 
kunskap inom ett visst område läggs automatiskt inkorrekt eller otillräcklig 
fakta till grund för Patientskadenämndens bedömningar. Detta leder till att 
bristen på kunskap om förlossningsskador läggs på kvinnor som riskerar att 
nekas ersättning även om de inte erhållit den vård som de borde ha fått.  

Så som har framhävts i arbetet hade en reglering av ersättningssystemet 
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler lett till flera negativa 
konsekvenser, vilka undviks med den nuvarande regleringen. Därför kan 
slutligen i enlighet med uppsatsens tredje frågeställning sägas att, trots 
förekomsten av vissa problematiska aspekter, är patientförsäkringen över 
lag ett lämpligt sätt att reglera patientskador på.  
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