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Nya förutsättningar för kommunens ansvarsförsäkring med anledningen av Ädelreformen 
m m                      
 
Om en patient skadas i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och 
sjukvården finns möjlighet för denne att få ersättning från patientförsäkringen. Försäkringen 
är en ansvarsförsäkring för sjukvårdshuvudmannen men ersättning lämnas även i de fall det 
inte förekommit försumlighet vid behandlingen. Begränsningar finns dock i 
ersättningsrätten. 
 
Försäkringen tecknas av sjukvårdshuvudmannen. Landstingen och de landstingsfria 
kommunerna har tecknat avtal direkt med 
patientförsäkringskonsortiet. Detta består av försäkringsbolagen Skandia, Trygg-Hansa, 
Länsförsäkringsbolagen och Folksam. 
 
Övriga kommuner har inget eget avtal med konsortiet utan är försäkrade genom en klausul i 
kommunens vanliga ansvarsförsäkring i kommunförsäkringspaketet. Kommunens 
försäkringsbolag har sedan "återförsäkring" hos patientförsäkringskonsortiet. 
 
Ädelreformen och premien 
 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och patient försäkringskonsortiet har 
överenskommit om följande med anled- ning av Ädelreformens genomförande. 
 
Kommunernas patientförsäkring omfattar all den hälso- och sjukvård som kommunerna har 
ansvar för. Fram till 1992 var denna inte så omfattande utan avsåg som regel 
företagshälsovård, skolhälsovård samt viss sjukvård inom missbruksvård m.m. Genom 
Ädelreformen utvidgas som regel kommunernas hälso- och sjukvårdsverksamhet avsevärt. 
Kommunernas försäkringsskydd täcker även den tillkommande hälso- och sjukvården men 
patientförsäkringskonsortiet har beslutat höja premien för kommunernas del. En 
motsvarande sänkning sker för landstingen. Premien har för kommunerna de senaste åren 
varit 3,5 öre per kommuninvånare och år, medan den för landstingen varit 9,80 kronor per 
invånare och år. Under 1992 höjs nu premien för kommunerna till 15 öre per 
kommuninvånare och år. 
 
Den schablonmässigt höjda premien debiterar 
patientförsäkringskonsortiet kommunernas försäkringsbolag. Huruvida sedan 
försäkringsbolaget i sin tur skall höja premien i ansvarsförsäkringen är en förhandlingsfråga 
mellan varje enskild kommun och respektive försäkringsbolag. Denna lösning är motiverad 
av att omfattningen av det nya åtagandet i samband med Ädelreformen varierar avsevärt 
kommunerna emellan. 
 
Kommuner med primärvårdsförsök 
 



De kommuner som försöksvis har huvudmannaansvar för primärvård skall inte ha någon 
särskild höjning av försäkringspremien med anledning av detta. Kommunerna har 
försäkringsskydd för sin ökade verksamhet men landstinget i fråga betalar premien som 
tidigare. Detta förhållande kan beaktas i de avtal som träffats i samband med 
försöksverksamheten och där landstinget förbinder sig att lämna ett ekonomiskt bidrag till 
kommunen för driften av verksamheten. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Gert Alaby, tfn 08-772 41 65 och Siv Ann 
Andermyr, tfn 08-772 44 22. 
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