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Behandlingsskada 

1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för den 
försäkrade och dennes arbetstagare/anställde för skada orsakad i tjänsten. 

2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid som försäkringen är i 
kraft. 

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som orsakats patient/kund/ och som har 
uppkommit i Sverige i samband med försäkrad verksamhet. 

4 Vad försäkringen gäller för  
4.1 Försäkringens omfattning 
Ersättning för behandlingsskada lämnas för personskada på patient/kund om det 
är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av nedan angivna 
skadehändelser och behandlingsformen är normal för verksamhet inom den 
försäkrades område och behandlingsformen inte är undantagen i 
försäkringsbrevet. 
Ersättning lämnas för behandlingsskada, med vilket menas skada 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 medicinteknisk produkt eller utrustning som används eller hanteras 
felaktigt vid undersökning, behandling eller liknande åtgärd 

• felaktig diagnos 
• olycksfall i samband med undersökning, behandling eller liknande åtgärd. 
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• behandling med läkemedel, naturläkemedel, annat behandlingsmedel 
eller kemisk-teknisk produkt i strid med av tillverkare meddelade 
föreskrifter. 

4.2 Åtagande 
Vid skadeståndskrav, som omfattas av försäkringen och som överstiger 
självrisken, åtar sig försäkringsbolaget för den försäkrades räkning att:  

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,  
• förhandla med den som kräver skadestånd, 
• föra den försäkrades talan vid rättegång därvid betala de 

rättegångskostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala 
och som denne inte kan få av motpart eller av annan,  

• ersätta det skadestånd som överstiger gällande självrisk och som den 
försäkrade är skyldig att betala enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
regler. 

5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00.   

5.1 Försäkringen omfattar inte  
Ersättning för behandlingsskada lämnas inte om: 

• skadan är en följd av nödvändigt förfarande för undersökning eller 
behandling av sjukdom eller skada som utan behandling kan vara direkt 
livshotande eller kan leda till svår invaliditet 

• skadan är orsakad av läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott eller annat 
medel eller dryck för invärtes bruk 

• skadan omfattas av särskild lagstiftning (exempelvis Patientskadelagen, 
Produktansvarslagen), även om försäkringstagaren har underlåtit att 
teckna sådan försäkring 

• skadan ersätts eller försäkringstagaren gör anspråk på ersättning från 
annan försäkring (exempelvis Ansvarsförsäkring) 

• skadan orsakats av annan verksamhet än vad som anges i 
försäkringsbrevet. 
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Läkemedel 
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av läkemedel. 
I läkemedel innefattas både registrerade läkemedel och substanser som används 
vid kliniska försök. 
Otillåtna preparat 
Försäkringen gäller inte för behandling eller vid användning av någon ört eller 
ingrediens som är förbjuden enligt svensk lag eller annat regelverk.  
Utrotningshotade arter 
Försäkringen gäller inte när den tillhandahåller professionella tjänster köper, 
använder eller på annat sätt hanterar någon produkt eller något läkemedel som 
innehåller ämnen som kommer från djur, flora eller fauna som är kategoriserade 
som "starkt hotade", "sårbara” eller ”extremt hotade” av International Union for 
the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Brott mot detta villkor 
att försäkringen upphävs med omedelbar verkan. 

Försäkringsbelopp  
Ersättningen ur försäkringen är begränsad till 2 000 000 SEK per skada och 
högst 4 000 000 SEK per försäkringsår, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

6 Självrisk  
Självrisken anges på försäkringsbrevet. 

7 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
Ersättning vid behandlingsskada bestäms enligt 5 kap. 1 – 5 §§ och 6 kap. 1 § 
Skadeståndslagen (1972:207) i den mån inte annat följer av detta villkor. 
Rätt till behandlingsskadeersättning föreligger först om den sammanlagda 
ersättningen efter samordning enligt 5 kap. 3 § Skadeståndslagen uppgår till  
2 000 SEK eller mer. 
 
Kostnad för sådan läkar- och sjukhusvård som den skadelidande sökt utanför 
Sverige ersätts endast i de fall försäkringsgivaren åtagit sig att svara för 
kostnaderna före vårdtillfället. 



6 
 
 

Written Insurance Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm writteninsurance.se 

 
Behandlingsskadeersättning lämnas inte till den del skadelidande har rätt till 
ersättning för kostnader och inkomstförlust från eller genom försäkring tecknad 
av arbetsgivare eller annan enligt avtal med arbetsgivaren eller de anställda. 
Ersättning lämnas inte heller till den del den skadelidande har rätt till ersättning 
från allmän eller särskild försäkring som administreras av offentlig myndighet eller 
försäkringsgivare på uppdrag av stat, regionala eller lokala myndigheter eller 
enligt lag. 
 
Behandlingsskadeersättning lämnas inte heller till den del den skadelidande har 
rätt till ersättning som oberoende av aktsamhetskrav lämnar ersättning för 
ekonomisk och ideell skada. Detta gäller dock ej sådan ersättning för vilken  
samordning sker inte i fråga om sådan ersättning som lämnas från försäkring 
som tecknas av, och i sin helhet betalas av, den skadelidande.  
Samordning sker dock alltid vad gäller ersättning som lämnas enligt 
skadeståndsrättsliga regler och avser inkomstförlust eller kostnader. 
 

7.1 Anmälan om skada 
Om mot försäkringstagaren framställs krav på ersättning eller om det på annat 
sätt framkommit att sådant krav kommer att riktas mot försäkringstagaren skall 
detta snarast anmälas till försäkringsgivaren. 
Beträffande preskription - se försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser 
WI00. 
 

7.2 Skyldighet att lämna upplysningar 
Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål lämna försäkringsgivaren 
handlingar och andra upplysningar som kan vara av betydelse för 
skadeutredning. Om försäkringstagaren i bedrägligt syfte uppger, förtiger eller 
döljer något av betydelse för skadans bedömning, är försäkringsgivaren 
berättigat att från försäkringstagaren återkräva utbetald ersättning. 
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7.3 Skyldighet att utreda, vittna m m 
Försäkringstagaren är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, 
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. 
 

7.4 Medgivande av ersättningsskyldighet 
Om försäkringstagaren utan försäkringsgivarens tillåtelse medger 
ersättningsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är 
försäkringsgivaren fri från ansvarighet om inte kravet var uppenbart lagligen 
grundat. 
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8 Definitioner 
Kosttillskott 
Kosttillskott omfattas av Livsmedelslagen (23/2006), särskilt kapitlen 1–3 
Europaparlamentets och rådets direktiv om kosttillskott (2002/46/EG) Jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010)20 dec. 2018. 
 
Läkemedel 
Med läkemedel avses en vara som är avsedd antingen att vid invärtes eller 
utvärtes bruk förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom 
hos människor eller annars på angivna sätt användas i samband med behandling 
av sjukdom, skada eller kroppsfel eller vid förlossning, allt under förutsättning att 
varan för sådant ändamål genom beredning, dosering eller doseringsanvisning 
iordningställts för användning. 
 
Naturläkemedel  
Växtbaserade läkemedel omfattas av EU-direktivet 2001/83/EG och av EU-
direktivet 2001/82/EG om veterinärmedicinska läkemedel. 
Direktiven är införlivade i läkemedelslagen (2015:315) och i föreskrifter utfärdade 
av Läkemedelsverket, bland annat Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) 
om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk. 
Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel måste vara godkända av 
Läkemedelsverket för att få säljas. 
 
Patient/kund 
Med patient/kund avses i detta villkor person som besöker försäkringstagaren 
(den försäkrade) i avsikt att få avtalad behandling. 
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