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Behandlingsskadeförsäkring  
A 730:4  
 

Särskilt villkor - Gäller från 2017-05-01 
 

Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för ansvarsförsäkring, och ger en utökad omfattning för 
skadeståndskrav som framställs gentemot försäkrad i egenskap av utövare av behandlande verksamhet som är försäkrad 
enligt försäkringsbrevet.  
 
Med tillämpning av allmänt villkor för ansvarsförsäkring samt Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner och 
förklaringar i övrigt, gäller härmed följande ändringar. 
 

Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Med ändring av punkt 1 i allmänt villkor för ansvarsförsäkring gäller försäkringsskyddet enligt detta särskilda villkor endast 
för försäkrad i egenskap av utövare av behandlande verksamhet som anges i försäkringsbrevet. 
 

När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som orsakats under försäkringstiden och för vilken skadeståndskrav för första gången 
framställs mot försäkrad under försäkringstiden. 
 
Om flera skadeståndskrav framställs, som väsentligen grundar sig på samma orsak, gäller dock försäkringen endast om det 
första skadeståndskravet grundar sig på skada som har orsakats efter försäkringens ursprungliga begynnelsedag*. 
 
 * Med ursprunglig begynnelsedag avses försäkringstidens början för den första försäkringen, för samma intresse, som 
tecknats hos Moderna och som har gällt i obruten följd. 
 

Var försäkringen gäller 
Behandlingsskadeförsäkringen gäller för personskada som orsakas i Sverige i samband med försäkrad verksamhet. 
 

Försäkringsbelopp  Högsta ersättning 
Modernas maximala sammanlagda ersättningsskyldighet är för varje skada som omfattas av behandlingsskadeförsäkringen 
2 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK per försäkringstid, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Detta högsta 
ersättningsbelopp utgör en del av och utökar inte det totala försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen.  
 
Flera skadeståndskrav som väsentligen grundar sig på samma orsak betraktas som en skada. I sådana fall är 
försäkringsskyddet begränsat till ett försäkringsbelopp. Försäkringen gäller i det fallet intill det försäkringsbelopp som 
gällde vid den tidpunkt då orsaken som skadeståndskraven grundar sig på, inträffade.  
 
Om skada, helt eller delvis, kan omfattas av flera i försäkringsavtalet angivna delmoment och/eller av särskilda villkor med 
egna försäkringsbelopp eller ersättningsbegränsningar, kan endast ett sådant delmoment eller särskilt villkor nyttjas för en 
och samma skada. I sådant fall har den försäkrade att välja vilket delmoment eller särskilt villkor denne vill åberopa för sitt 
anspråk på försäkringsskydd. 
 

Vad försäkringen gäller för 
 

Omfattning 
Behandlingsskadeförsäkringen gäller för personskada på patient om det är övervägande sannolikt att skadan är 
orsakad av nedan angivna skadehändelser och behandlingsformen är normal för verksamhet inom den försäkrades 
verksamhetsområde och inte är undantagen enligt villkor och försäkringshandlingar i övrigt. 

 
Ersättning lämnas för personskada orsakad av 
 undersökning, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom 

ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av annat möjligt förfarande, som enligt bedömning i 
efterhand skulle ha tillgodosett behandlingsbehovet på ett mindre riskfyllt sätt 

 fel hos produkt eller utrustning eller felaktig hantering av produkt eller utrustning, använd vid undersökning, 
behandling eller liknande åtgärd  

 felaktig diagnostisering 

 överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, behandling eller liknande åtgärd, 
dock ej om infektionen är en direkt följd av 
- ingrepp, eller annan åtgärd i tarmar, munhåla, luftvägar eller annat område som från bakteriologisk synpunkt 

anses vara orent 
- ingrepp i vävnad med påtagligt nedsatt vitalitet eller annan därmed jämställbar sjuklig förändring 
- behandling som medför förhöjd infektionsrisk såsom långvarig kateterbehandling, dränage, extern fixation, 

sträckbehandling, transplantation, nedsatt immunförsvar eller dylikt. 
Rätt till ersättning är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn 
skall därvid tas till arten och svårighetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens 
hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen. 
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 olycksfall i samband med undersökning, behandling eller liknande åtgärd. 
 

Åtagande 
Framställs mot försäkrad krav på skadestånd för personskada som kan omfattas av behandlingsskadeförsäkringen 
och som kan bedömas överstiga avtalad självrisk åtar sig Moderna att 
 utreda om samband mellan behandlande verksamhet och uppkommen skada föreligger 
 förhandla med den som kräver skadestånd 

 föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och i det fallet betala de rättegångs-eller 
skiljedomskostnader som uppkommer för den försäkrade eller som denne åläggs att betala och som denne inte 
kan få av motpart eller annan 

 betala det skadestånd, inklusive därpå löpande ränta, som försäkrad är skyldig att utge 
  

Moderna bedömer om särskild specialistkompetens måste anlitas för utredning, förhandling, för att föra talan eller 
för bedömning av ersättningens eller andra kostnaders storlek. Kostnad för detta är en del av åtagandet enligt ovan 
och ingår som en del av försäkringsbelopp enligt villkorspunkt Försäkringsbelopp  Högsta ersättning. 

 

Undantag 
Utöver undantagen i villkoret för allmän ansvarsförsäkring och allmänna avtalsbestämmelser gäller 
behandlingsskadeförsäkringen inte för skada som 
 är en följd av undersökning, diagnostisering, bedömning eller behandling av sjukdom eller skada som utan behandling 

kan vara direkt livshotande eller kan leda till svår invaliditet 
 är orsakad av läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott eller annat medel, dryck eller föda 

 orsakas i samband med utbildning 

 omfattas av försäkring enligt särskild lagstiftning, till exempel Patientskadelagen även om sådan försäkring inte är 
tecknad 

 har orsakats genom sådan verksamhet som omfattas av patientförsäkring. 
 

Självrisk 
Självrisken är 20 % av ett prisbasbelopp vid varje skada. 
 
Vid flera skadeståndskrav som väsentligen grundar sig på samma orsak och därmed ska betraktas som en skada dras 
endast en självrisk, den som gällde vid den tidpunkt då orsaken som skadeståndskraven grundar sig på, inträffade.  
 

Skadeersättningsregler 
 

Bestämning av behandlingsskadeersättning 
Ersättning för skada enligt detta villkor bestäms enligt 5 kap 1-5 §§ och 6 kap 1 § Skadeståndslagen i den mån inte 
annat följer av detta villkor. 

 

Definitioner-Förklaringar 
 
Patient  
Med patient avses i detta villkor person som av den försäkrade erhåller avtalad behandling som innefattas i försäkrad 
verksamhet. 
 
Försäkrad/den försäkrade 
Med försäkrad/den försäkrade avses i detta villkor försäkringstagaren eller annan medförsäkrad enligt försäkringsbrevet, 
dock inte den som i egenskap av patient kräver skadestånd av den försäkrade. 
 
 

 
 


