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Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar –    
Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar 
(Ds 2019:20)  
Patientförsäkringsföreningen (PFF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat 
förslag. Vi begränsar vårt yttrande till de delar som berör patientförsäkringen.  
 
Vi ställer oss positiva till förslaget som sådant och särskilt till kravet på 
förhandsinformation om var verksamheten har sin patientförsäkring.   
 
Som det ser ut i dag ska vårdgivaren upplysa om möjligheten att söka ersättning ur 
patientförsäkringen när det har uppstått en vårdskada. Något som förutsätter att 
vårdgivaren är medveten om skadan. Det kan till exempel vara fråga om en 
personskada som visar sig först en tid efter behandlingen. I värsta fall har 
vårdgivaren avvecklat verksamheten vilket gör det svårare för patienten både att få 
kännedom om möjligheten att söka ersättning och till vilket försäkringsföretag som 
skadeanmälan ska skickas. Som patient har du tio år från det att skadan orsakades 
på dig att söka ersättning ur patientförsäkringen. Det är inte alla privata vårdgivare 
som finns kvar på marknaden lika lång tid.  
 
Vi vill även peka på att i de fall där en klinik arbetar med inhyrda utövare som i sin 
tur ska ha en egen patientförsäkring kan det vara svårt för patienten, och ibland 
även för verksamheten självt, att veta vem patienten ska vända sig till. Många 
gånger vet patienten inte om behandlaren utför behandlingen i egenskap av 
anställd vid kliniken eller som egenföretagare. Kravet på förhandsinformation gör 
det tydligare vem som ska ha och har patientförsäkring för den aktuella 
behandlingen.  
 
Vi bedömer att en av förslagets konsekvenser blir en ökad anmälningsmängd till 
Patientförsäkringsföreningen eftersom fler kan ha rätt till patientskadeersättning. 
Rätten föreligger även i de fall där patienten varit medveten om att behandlaren 
saknat patientförsäkring.  
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