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1146/2020

Lag
om ändring av patientförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i patientförsäkringslagen (948/2019) 29 § 3 mom. och
ändras 6 § 1 mom., 13 § 2 mom., 29 § 1 mom., 45 § 1 mom., 46 och 47 §, 48 § 2–4 mom.

och 57 § som följer:

6 §

Försäkringsskyldighet

Sammanslutningar, stiftelser och självständiga yrkesutövare som bedriver hälso- och
sjukvårdsverksamhet samt arbetsgivare som har yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården som anställda ska ha försäkring för sådan ansvarighet som avses i denna lag.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

13 §

Försäkringsbolagets rätt och skyldighet att bevilja en försäkring

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ett försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsverksamhet får inte vägra bevilja

och hålla i kraft en försäkring som ansökts hos det, om försäkringen gäller sådan hälso-
eller sjukvårdsverksamhet för vilken bolaget enligt sin koncession och sin fastställda bo-
lagsordning har rätt att bevilja försäkring. Ett försäkringsbolag som bedriver patientför-
säkringsverksamhet ska senast den 31 december meddela social- och hälsovårdsministe-
riet, om det har för avsikt att begränsa eller helt och hållet upphöra med tillhandahållandet
av en försäkring som avses i denna lag efter den 31 december det följande kalenderåret.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29 §

Andra förmåns- och ersättningssystems inverkan på den skadelidandes rätt till ersättning

Den skadelidandes rätt att få ersättning är oberoende av om den skadelidande har rätt
till ersättning med stöd av någon annan lag, om inte något annat följer av 2 mom. eller
30 §.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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45 §

Patientförsäkringscentralens regressrätt mot den som orsakat skadan

När Patientförsäkringscentralen har betalat ersättning till ersättningstagaren, övergår
ersättningstagarens rätt att kräva det betalda ersättningsbeloppet av tredje man till Patient-
försäkringscentralen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

46 §

Patientförsäkringscentralens regressrätt mot andra utbetalare av förmåner

Om Patientförsäkringscentralen har betalat ersättning till en skadelidande som har rätt
till ersättning eller förmån för samma skadefall med stöd av någon annan lag, övergår den-
na rätt till Patientförsäkringscentralen till högst det belopp som centralen har betalat.

Till Patientförsäkringscentralen övergår dock inte den rätt som ersättningssökanden har
att få ersättning eller förmån med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp
(380/1987).

47 §

Försäkringsanstaltens regressrätt mot Patientförsäkringscentralen

En försäkringsanstalt som har betalat ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen
(460/2016), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksfö-
retagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), lagen om olycksfalls- och
pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009), lagen om ersättning för olycksfall i militär-
tjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) eller lagen om ersättning för
olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016) eller
med stöd av någon annan ansvarsförsäkring än en produktansvarsförsäkring, har rätt att av
Patientförsäkringscentralen återfå den andel av ersättningarna som den skadelidande hade
haft rätt till med stöd av denna lag.

En försäkringsanstalt som med stöd av en frivillig personförsäkring har betalat ersätt-
ning för sjukvårdskostnader har rätt att av Patientförsäkringscentralen återfå den andel av
ersättningarna som den skadelidande hade haft rätt till med stöd av denna lag.

En pensionsanstalt som har betalat en förmån med stöd av någon av de lagar som nämns
i 3 § i lagen om pension för arbetstagare har rätt att av Patientförsäkringscentralen återfå
invalidpension och rehabiliteringsförmån som pensionsanstalten har betalat, om den ska-
delidandes arbetsoförmåga orsakas av ett skadefall som ska ersättas enligt denna lag. Pen-
sionsanstalten har rätt till ersättning till högst det belopp som den skadelidande hade haft
rätt till med stöd av denna lag.

48 §

Fördelningssystemet och de kostnader som ska täckas ur det

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
De kostnader som ska täckas genom fördelningssystemet (fördelningskostnaderna) är
1) kostnaderna för de skadefall som Patientförsäkringscentralen i enlighet med 22 §

3 mom. betalat för, utan de ersättningar som anges i 2–4 punkten, från vilket belopp de
avgifter som erhållits med stöd av 19 och 20 § har dragits av,

2) indexjusteringar av de fortlöpande ersättningar som avses i 28 §,
3) sådana ersättningar för i 5 kap. 2 § i skadeståndslagen avsedda behövliga sjuk-

vårdskostnader och andra behövliga utgifter som ersätts enligt denna lag och som betalas
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när över nio år förflutit från ingången av kalenderåret efter den dag då skadefallet inträf-
fade,

4) ersättningar för stora skador enligt vad som föreskrivs i 4 mom.
Med stor skada enligt 2 mom. 4 punkten avses en händelse som är begränsad i tid och

rum eller en serie av händelser med samma ursprung, som leder till att ersättningar enligt
patientförsäkringen betalas till en eller flera skadelidande eller andra ersättningsberättiga-
de till ett belopp på sammanlagt över 20000000 euro (gräns för stor skada).

Ersättningar för stora skador beaktas endast till den del som dessa ersättningar överskri-
der gränsen för stora skador. Ett försäkringsbolags andel i en stor skada bildas av de er-
sättningar som Patientförsäkringscentralen med stöd av den försäkring som beviljats av
det försäkringsbolaget betalar efter det att de ersättningar som alla försäkringsbolag sam-
manlagt har betalat för samma stora skada med stöd av de försäkringar som beviljats av
bolagen har överskridit gränsen för stora skador. Såsom ersättningar beaktas dock inte de
betalningar som avses i 2 mom. 1–3 punkten. Från betalningarna avdras de ersättningar
som Patientförsäkringscentralen fått med stöd av regressrätten enligt 45 och 46 §.

57 §

Patientförsäkringscentralens rätt att göra anmälan

Patientförsäkringscentralen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller utlämnande av uppgifter rätt att informera Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och regi-
onförvaltningsverket om sådana omständigheter som kommit till centralens kännedom
och som kan äventyra patientsäkerheten.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020
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