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Försäkringsvillkor – Patientförsäkring GJA 990:3
1. Vem försäkring gäller för
Försäkringen gäller för försäkrad vårdgivare (fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård)
och är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna.
2. När försäkring gäller
Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas patient under den tid försäkringen är i
kraft.
Försäkringen gäller även för efterlevande till patient.
Anm. Med patient jämställs den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar
organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.
3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller endast för skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige enligt
5§ patientskadelagen.
4. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar patientskadeersättning enligt 6§ patientskadelagen.
Framställs mot försäkringstagaren krav på patientskadeersättning åtar sig Gjensidige Försäkring (Gjensidige) att:
 utreda om ersättningsskyldighet föreligger
 förhandla med den som kräver patientskadeersättning betala patientskadeersättning enligt
8§ patientskadelagen
5. Särskild bestämmelse
Försäkringen gäller med en utvidgning i förhållande till vad patientskadelagen föreskriver även för
känselbortfall/pares.
Försäkringen omfattar känselbortfall/pares till följd av nervskada som med övervägande sannolikhet är orsakad
av undersökning, vård, behandling eller liknande med undantag för käkanomalikirurgi. Med nervskada avses
bestående känselbortfall/pares enligt bedömning av behandlande tandläkare som kvarstår hos patient sedan ett år
förflutit efter det att skadan orsakades.
6. Undantag
Patientskadeersättning lämnas inte om
 skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller
skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet
 skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6§ första stycket punkt 6 patientskadelagen.
7. Skadeanmälan
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt.
För skador som är orsakade t.o.m. 2014-12-31 gäller att den som vill utnyttja försäkringen måste anmäla detta
inom 3 år från det att någon gjort gällande ett skadeståndsansvar mot den försäkrade. Det finns en yttersta
tidsgräns på tio år och den räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.
För skador som är orsakade fr.o.m. 2015-01-01 gäller att anmälan om skada måste ske inom tio år från den
tidpunkt då skadan orsakades.
Om anmälan inte sker inom preskriptionstiden är Gjensidige fritt från sina åtaganden enligt punkt 4 ovan och
punkt 14 nedan.

8. Preskription
Rätten till ersättning går förlorad om talan inte väcks mot Gjensidige inom tio år från den tidpunkt då skadan
orsakades.
Om omprövning begärts enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen får talan dock väckas inom tre år från den tidpunkt
när det förhållande som låg till grund för omprövningsyrkandet inträdde.
Om yrkande finns på ersättning och skada har anmälts till oss inom tio år eller begäran av omprövning skett
enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att Gjensidige
meddelat slutligt ställningstagande till anspråket.
Om talan inte väcks i rätt tid enligt styckena ovan går rätten till ersättning förlorad.
Talan får väckas senare än tio år endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas
om det förelegat förhinder att framställa anspråket i tid.
9. Skyldighet att lämna upplysningar
Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål lämna Gjensidige handlingar och andra upplysningar som kan
vara av betydelse för skadeutredningen. Om försäkringstagaren i bedrägligt syfte uppger, förtiger eller döljer
något av betydelse för skadans bedömning, är Gjensidige berättigat att från försäkringstagaren återkräva
utbetald ersättning.
10. Skyldighet att utreda, vittna mm
Försäkringstagaren är skyldig att utan ersättning verkställa de analyser och undersökningar som är av betydelse
för bedömande av skadehändelsen och försäkringstagarens ersättningsskyldighet och som kan genomföras inom
verksamheten. Försäkringstagaren är även skyldig att i händelse av rättegång utan ersättning tillse att i
erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras.
11. Medgivande av ersättning
Om försäkringstagaren utan Gjensidiges tillåtelse medger ersättningsskyldighet, godkänner ersättningskrav
eller utbetalar ersättning, är Gjensidige fritt från ansvarighet om inte kravet var uppenbart lagligen grundat.
12. Försäkringsbelopp
Gjensidiges åtagande att betala patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsat till höst 1 000
gånger det basbelopp som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas dock för
varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta basbelopp.
Om det belopp som anges i första stycket första meningen inte räcker till gottgörelse åt dem som är berättigade
till ersättning, nedsätts deras ersättning med samma kvotdel för var och en.
Det belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader.
13. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
14. Patientskadenämnd
Principiella eller tvistiga ersättningsfall ska på begäran av patient, annan skadelidande, försäkringstagaren,
bolaget eller domstol underställas Patientskadenämnden för prövning.
En begäran om att inhämta yttrande från Patientskadenämnden ska ske senast ett år från Gjensidiges slutliga
ställningstagande till ersättningsanspråket. Nämndens beslut är en rekommendation.
15. Ansvarsförsäkring vid skadeståndskrav
Utöver vad som anges i villkoren för Patientskadelagen gäller följande:
Gjensidige åtar sig gentemot försäkrad att vid skadeståndskrav för personskada som orsakats patient i direkt
samband med sådan vård som försäkrad bedriver i Sverige och som kan omfattas av patientförsäkring, att:
a. Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
b. Förhandla med den som kräver skadestånd

c. Föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som den försäkrade
åsamkats eller ålagts att betala och denne inte kan få ut av sin motpart eller annan
d. Betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt.
Om Gjensidige så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en uppgörelse i godo med den
skadelidande. Den försäkrade har inte rätt att utan Gjensidiges tillåtelse medge skadeståndsskyldighet,
godkänna ersättningskrav eller betala ersättning.
16. Försäkringsavtalslagen (FAL)
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104).

