Patientförsäkring
För medlemmar i SRAT
Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020
I samarbete med Folksam
Gruppförsäkring 269782 (tandhygienister), 294963 (optiker, logopeder, barnmorskor
och audionomer)
Försäkrade
Legitimerade tandhygienister, optiker , logopeder, barn
morskor och audionomer som är medlemmar i SRAT kan
teckna försäkringen.
Försäkringsbelopp
Högsta ersättning är 1 000 prisbasbelopp (47 300 000 kronor)
per skadehändelse.
Patientförsäkring
Försäkringen lämnar ersättning för personskada enligt
Patientskadelagen och gäller för skada i samband med
hälso- och sjukvård bedriven i Sverige.
Hälso- och sjukvård
Patientskadelagen innehåller tvingande regler om patientför
säkring. Den gäller enbart vid en patientskada som inträffar
i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. Definitionen av
hälso- och sjukvård (inklusvie tandvård) knyter an till den
vård som hälso- och sjukvårdens personal utför. Till den
gruppen hör de personer som är legitimerade för yrken inom
hälso- och sjukvården samt anställda vid sjukhus och andra
vårdenheter som deltar i vården av patienter. Här ingår även
anställda vid apotek och larmcentraler.
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Patientskada
Ersättning lämnas vid skada i samband med hälso- och
sjukvård och som faller in under en av de sex skadetyper som
anges i lagen enligt följande:
1. Skada som är direkt orsakad av åtgärd i samband med
undersökning eller behandling. Förutsättningen är dock
att det skulle varit möjligt att undvika skadan genom att
utföra undersökningen eller behandlingen på ett annat,
mindre riskfyllt sätt. Ett krav är också att den alternativa
åtgärden ger ett tillfredställande behandlingsresultat.
2. Skada som beror på fel eller felaktig användning av med
icinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning.
3. Skada som beror på att man ställt en felaktig diagnos.
Ersättning kan betalas om patientens tillstånd försämrats
på ett sätt som kunnat undvikas om rätt diagnos ställts.
4. Skada som beror på infektion ersätts efter en skälighets
prövning. En första förutsättning är dock att patienten
smittas i samband med behandlingen. Skälighetsbedöm
ningen innebär att om patienten på grund av sin sjukdom
eller om hälsotillståndet i övrigt är mer mottagligt för
infektioner än normalt, kan ersättning inte ges. Om en
infektion uppkommer i ett område på kroppen som under
en operation eller annan behandling kan hållas bakterie
fritt, d.v.s. att risken för infektion är liten, kan ersättning
komma i fråga.

5. Skada som är en följd av olycksfall ersätts endast om
olycksfallet har samband med åtgärder från vårdperso
nalens sida eller inträffat till följd av brand eller annan
skada på lokaler eller utrustning. Ersättning lämnas
därefter inte om olycksfallet inträffar under patientens
vardagliga vistelse på sjukhus i sjukrum, dagrum, på
toalett etc.
6. Skada som orsakats i samband med medicinering ersätts
om läkemedel ordinerats, expedierats eller hanterats på
felaktigt sätt.
Undantag
Patientskadeersättning lämnas inte vid skada som beror
på att man måste ta stora risker för att försöka komma till
rätta med ett mycket akut vårdbehov eller för att behandla
ett mycket kritiskt tillstånd. Ersättning lämnas inte heller
för biverkningar av läkemedel.
Patientskadeersättnig
Ersättning vid patientskada beräknas på samma sätt som
skadestånd. Det innebär att den skadelidande får ersättning
för sin förlust av inkomst och de extra kostnader han har
haft på grund av skadan. Ersättning lämnas också för ideell
skada – det vill säga ersättning för sveda och värk, lyte och
annat stadigvarande men samt för olägenheter i övrigt. Vid
dödsfall ersätts begravningskostnader och efterlevandes
förlust av underhåll. Patientskadeersättning ska enligt
patientskadelagen betalas ut sedan ett karensbelopp som
är fem procent av prisbasbeloppet dragits av.
Preskription
En skada måste anmälas senast inom tre år efter det att
patienten fick kännedom om skadan, men aldrig senare än
tio år räknat från den dag skadan orsakades. Om en skada
anmäls senare, kan den inte tas upp till prövning.
Den treåriga preskriptionen börjar löpa, när patienten inser
att skadan kan vara en patientskada och han vet mot vem
kraven ska riktas. Om den treåriga preskriptionen löper ut
under pågående skadereglering, har den skadade alltid
en frist på sex månader innan ärendet preskriberas. Fristen
räknas från den dag den skadade får ut slutligt beslut i
ärendet från försäkringsbolaget.

Omprövning
En skadelidande, som inte vill godta försäkringsgivarens
förslag till uppgörelse i ett skadeärende, har möjlighet
att begära att patientskadenämnden yttrar sig i ärendet.
Nämndens beslut är en rekommendation.
Den skadade har också möjlighet att föra ärendet till allmän
domstol.

Premie
Premien är 300 kr/år.
Anmälan till försäkringen görs till SRAT:s kansli,
Medlemsservice,
telefon: 08-442 44 60,
e-post: kansli@srat.se
Försäkringsgivaren
Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring,
org.nr 502006-1619
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