
 
 
PATIENTSKADEERSÄTTNING ENLIGT PATIENTSKADELAGEN 
 
Nedanstående är en allmän och förenklad information  om 
patientförsäkringen. 
 

Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso-, sjuk-
och tandvård i Sverige i vissa fall få patientskadeersättning. Se regler och undantag nedan. 
För dem som vårdas av kommunen eller av enskild vårdgivare, enligt avtal med kommunen, 
har kommunen tecknat en patientförsäkring i.  
 
 
Vad är en patientskada och vilken ersättning kan ma n få? 
 

Om man drabbas av en personskada vid hälso- sjuk- och tandvård kan ersättning efter 
prövning lämnas i följande fall: 
 

• om skada uppkommit som var möjlig att undvika 
• vid fel på sjuk- och tandvårdsutrustning 
• vid felaktig diagnos 
• om infektion tillförts vid behandling 
• vid olycksfall i samband med sjuk- och tandvård 
• vid felaktig ordinering av mediciner 

 
Det kan innebära ersättning för: 

• inkomstförlust 
• merkostnader 
• sveda och värk 
• lyte och men 
• olägenheter i övrigt 
• vid dödsfall: 

- skälig ersättning för begravningskostnader 
- förlust av underhåll 
- ersättning för psykiska besvär pga av nära anhörigs död 

 

Vid ersättning avräknas ett belopp som f.n. är 2 140 kronor (2011). 
 
 
Vad är inte  en patientskada? 
 

Man har inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat 
resultat eller att det uppstår en komplikation. All sjukvårdande behandling innebär en risk, 
större eller mindre – för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För sådana 
komplikationer lämnas inte ersättning. 
 

Man får heller inte ersättning om man behandlats för ett livshotande tillstånd eller vid 
biverkningar av mediciner som ordinerats på ett riktigt sätt. Försäkringen tar heller inte 
ställning till frågor som rör t ex bemötande eller resurser inom sjukvården.  
 

Ersättning vid patientskada beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att 
du får samma ersättning som om ditt ärende prövats i allmän domstol (Skadeståndslagen 5 
kap §§ 1–5).  
 
 



Om du inte vill godta förslag till uppgörelse? 
 

Om du inte godtar försäkringsgivarens förslag till uppgörelse i ditt ärende, har du möjlighet 
att begära att Patientskadenämnden yttrar sig i ärendet. Nämndens yttrande är rådgivande 
och nämnden skall verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler 
om patientskadeersättning. Patientskadenämnden är en oberoende nämnd som till största 
delen är utsedd av regeringen. 
 

Du har också möjlighet att föra ärendet vidare till allmän domstol, vilket kan medföra att du 
kan få betala rättegångskostnaden själv (18 Kap. rättegångsbalken). 
 
 
När kan du anmäla en patientskada och hur? 
 

En skada måste anmälas senast inom tre år från det att du fick kännedom om skadan, men 
aldrig senare än tio år räknat från den dag skadan orsakades. 
 
Lämna in ett skriftligt krav/redogörelse över vad som har inträffat till  
 
Växjö kommun 
Omsorgsförvaltning 
Box 1222 
351 12  VÄXJÖ 
 
Glöm inte att tydligt ange Ditt namn, adress, telefon eller andra kontaktvägar. 
 
 
 


