
            Patientförsäkring 

 Vilka omfattas av   

           fo rsa kringen? 

Patientfo rsa kringen ga ller fo r patient/brukare 

som drabbas av va rdskada i samband med 

va rd utfo rd av kommunal va rdgivare eller 

privat va rdgivare som upphandlats av kom-

munen. 

  Information 
Patientförsäkringen hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) kan ge ersättning enligt Patientskadelagen 
till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner. Observera att 
patientskada orsakad när landsting har utfört vården ska anmälas till LÖF. 

  Vad inga r inte i  
               fo rsa kringen? 

Nedan beskriver vi na gra exempel pa  undan-

tag fra n ra tten till patientskadeersa ttning   

✓ Skadan a r till fo ljd av ett no dva ndigt 

fo rfarande fo r diagnostisering eller 

behandling av en sjukdom eller skada 

som utan behandling a r direkt livsho-

tande eller leder till sva r invaliditet  

✓ Skadan orsakats av la kemedel i annat 

fall a n vad som anses i patientskadela-

gens 6 § fo rsta stycket 

 

Vad inga r i   fo rsa kringen? 

✓ Merkostnader 

✓ Sveda och va rkersa ttning 

✓ Inkomstfo rlust 

✓ Medicinsk invaliditet 

✓ Ä rr  

✓ Begravningskostnader 

✓ Fo rlust av underha ll eller person-

skada till fo ljd av do dsfallet  drabbat 

na gon som stod den avlidne na ra 

 

 

 Vad a r en patientskada? 

Det finns na gra situationer na r fo rsa kringen inte ga ller 

alls eller med begra nsad omfattning, ha r a r na gra exem-

pel.   

✓ Fo rsa kringen ga ller inte fo r sjukdom eller kropps 

fel  

✓ Patientskadelagen 6 § definierar vilka skadeorsa-

ker som kan ge ra tt till patientskadeersa ttning. 

Det kra vs att personskadan a r orsakad av: 

✓ underso kning, va rd, behandling eller liknande 

a tga rd 

✓ fel i eller felaktig hantering av sjukva rdsutrust-

ning 

✓ felaktig diagnos 

✓ o verfo ring av smitta mne som lett till infektion i 

samband med underso kning, va rd, behandling  

eller liknande a tga rd 

✓ olycksfall i samband med underso kning, va rd, 

behandling eller liknande a tga rd eller under sjuk-

transport eller i samband med brand eller annan 

skada pa  va rdlokaler eller utrustning 

✓ ordination av la kemedel i strid med fo reskrifter 

 Hur anma ler jag  en skada? 

SRF har en skadeanma lan online pa  va r hemsida fo r att 

enkelt och smidigt kunna anma la en skada dygnet runt 

                    
                      www.srfab.net 

    Hantering av personuppgifter 

Information om hur SRF hanterar personuppgifter  

finns pa  va r hemsida: 

 

www.srfab.net 


