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Vad styr din yrkesutövning?
 
En mängd lagar och förordningar anger 
hur du ska arbeta som tandläkare. Hit 
hör tandvårdslagen (1985:125), Patient-
säkerhetslagen (2010:659), som bland 
annat inkluderar lex Maria, patientdatala-
gen (2008:355) och patientskadelagen 
(1996:799). Annan lagstiftning som berör 
verksamheten är vissa delar i socialtjänst-
lagen, föräldrabalken och smittskyddsla-
gen. 

Dessa lagar samt föreskrifter från Social-
styrelsen finns beskrivna i skriften Tandlä-
karens ansvar och skyldigheter som gavs 
ut första gången 2005. Den finns tillgäng-
lig på Sveriges Tandläkarförbunds hem-
sida. En förteckning över aktuella lagar 
finns längst bak i denna skrift.

Det är ett omfattande regelverk som du 
som tandläkare måste ha insikter i. Lag-
stiftningen värnar om patientsäkerheten. 

Patientskadelagen (1996:799) 
 
Före 1975 fanns ingen lag och inte heller 
någon försäkring för patienter som ska-
dats i vården. För att kunna få ersättning 
vid felbehandling var patienten tidigare 
tvungen att visa att tandläkaren varit 
försumlig och/eller oaktsam. Det var inte i 
många ärenden patienten lyckades få rätt. 

”Lagstiftningen 
värnar om 
patientsäker-
heten”

Patientförsäkringen
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Patienten var juridiskt sett i underläge. 
1975 skapades en frivillig patientför-
säkring som byggde på ett åtagande av 
sjukvårdshuvudmännen/vårdgivaren att 
under vissa förutsättningar ge patienten 
skadeersättning. Denna försäkring har en 
preskriptionstid på tio år. 
 
1997 fick Sverige, som sista land i 
Norden, en patientskadelag. Lagen blev i 
praktiken en kopia av den frivilliga patient-
försäkringen, men den nya lagen ger 
ersättning även till patienter som drabbats 
av psykiska efterföljder.

Krav på att teckna  
patientförsäkring  
för att bedriva vård 

Vårdgivaren är skyldig att teckna en 
försäkring som täcker den skyldighet till 
ersättning som lagen föreskriver. Vårdgi-
varen är en fysisk eller juridisk person som 
bedriver hälso- och sjukvård. Man skiljer 
på vårdgivare och behandlare. Vårdgivaren 
är huvudman för vårdverksamheten och 
kan vara landsting, bolag bestående av 
flera privata behandlare, enskilda praktiker 
eller företagare som driver tandvårdsverk-
samhet. Behandlaren är den som utför 
vården. Det ska framgå på tandvårdsräk-
ningen vem som är vårdgivare respektive 
behandlare. Den som driver enskild firma 
är både vårdgivare och behandlare.

”Vårdgivaren 
är skyldig att 
teckna en  
försäkring som 
täcker den 
skyldighet till 
ersättning som 
lagen  
föreskriver”
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No fault-försäkring

Patientförsäkringen är en så kallad no 
fault-försäkring. Det spelar ingen roll vem 
som har gjort fel. Har en skada uppkom-
mit, ska försäkringen betala ut ersättning 
om denna typ av skada täcks av försäk-
ringens villkor. Det primära är skadan, inte 
hur den har uppkommit. Detta är viktigt för 
patientsäkerheten. Patienten får ersättning 
och blir tagen på allvar. Försäkrings- 
premien är inte knuten till antalet skador 
utan till verksamhetens omsättning.

Patientförsäkringen bygger 
direkt på patientskadelagen

Samtliga patientförsäkringar hos olika 
försäkringsbolag täcker det som patient-
skadelagen föreskriver. Patientförsäk-
ringen får vara gynnande, mer fördelaktig 
för patienten än vad lagen föreskriver, 
men den måste uppfylla alla lagens krav. 
Alla försäkringsbolag som har patientför-
säkringar ska enligt lagen vara solidariskt 
ansvariga för skador som inträffat hos en 
vårdgivare som saknar patientförsäkring. 
En patient som skadas ska inte bli lidande 
för att vårdgivaren inte följt lagen och 
tecknat en patientförsäkring. Lagen kräver 
att försäkringsbolagen bildar en patientför-
säkringsförening. En patient som skadas 
av en tandläkare som inte har en patient-
försäkring ska kontakta patientförsäk-
ringsföreningen, www.pff.se. Föreningen 
bekostar en patientskadenämnd som ska 

”Det spelar 
ingen roll vem 
som gjort fel. 
Det primära är 
skadan, inte hur 
den uppkommit”

”Patientförsäk-
ringen får vara 
gynnande, men 
den måste upp-
fylla alla lagens 
krav”
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yttra sig om ersättningsfall på begäran av 
patient, vårdgivare, försäkringsgivare eller 
domstol. Motsvarande system finns för 
trafikförsäkringen. 

Den vårdgivare som inte tecknar en 
patientförsäkring som täcker vad lagen 
stadgar drabbas av en patientförsäkrings-
avgift för den tid patientförsäkring saknats. 
Den avgiften är avsevärt högre än försäk-
ringspremien. 

Hur görs anmälan till  
patientförsäkringen?

Du ska som tandläkare upplysa patienten 
om att skadan kan ge rätt till ersättning 
genom patientförsäkringen. Lova inte 
ersättning, men informera om patient-
försäkringen. Patientskadeutredningen 
har föreslagit att en informationsplikt för 
tandläkare ska införas i patientskade-
lagen. Du bör informera patienten om hur 
man kan få prövat om skadan täcks av 
patientförsäkringens villkor. Skadeanmälan 
ska lämnas in av patienten eller dennes 
ombud. Denna skadeanmälan är enbart 
kopplad till patientförsäkringen och den 
tar bara hänsyn till skadan, inte till vem 
som vållat den. Varje verklig eller befa-
rad patientskada ska dokumenteras. Om 
skadan, verklig eller befarad, är allvarlig 
ska en anmälan enligt lex Maria göras till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Det är först då som IVO blir informerad om 
skadan. Skadan i sig är inte orsaken till att 
IVO utreder det som inträffat. 

”Skadeanmälan 
är enbart kopp-
lad till patient-
försäkringen 
och den tar 
bara hänsyn till 
skadan, inte till 
vem som vållat 
den”
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När måste man anmäla?

Skadan måste anmälas inom tio år från 
den tidpunkt då skadan orsakades. 

Ytterst gäller en preskriptionstid på tio år 
från den tidpunkt då skadan orsakades. 
Om anmälan inte gjorts inom föreskriven 
tid är anspråket på patientskadeersättning 
preskriberat. Tioårsregeln gäller oavsett 
när skadan upptäcktes eller varit möjlig 
att upptäcka. Har man anmält skadan till 
försäkringsgivaren inom föreskriven tid har 
man alltid sex månader på sig att väcka 
talan. 

Tioårsregeln gäller om patienten vill driva 
ett ärende om en skada i domstol. Tio-
årsregeln gör att de senaste tio årens 
händelser kan bedömas enligt patientför-
säkringen och därför ska patientjournalen 
bevaras i tio år efter den sista anteck-
ningen.

”Skadan måste 
anmälas inom 
tio år från den 
tidpunkt då 
skadan  
orsakades.”



9

Vem omfattas av patientför-
säkringen?

Patientförsäkringen omfattar alla. Krav på 
svenskt medborgarskap finns inte. Det 
avgörande är att vården är utförd i Sve-
rige. 

”Patient- 
försäkringen 
omfattar alla”
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När kan patienten beviljas 
ersättning?

Patientskadeersättning lämnas för person-
skada på patient om det föreligger övervä-
gande sannolikhet för att skadan är orsakad 
av något av följande:

1. Undersökning, vård, behandling eller 
liknande åtgärd under förutsättning att 
skadan kunnat undvikas antingen genom 
ett annat utförande av det valda förfaran-
det eller genom val av ett annat tillgäng-
ligt förfarande som enligt en bedömning i 
efterhand från medicinsk synpunkt skulle 
ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre 
riskfyllt sätt.
Tolkning: Vård/behandling ska ha kunnat 
utföras på annat sätt eller med annan 
möjlig metod som i efterhand bedömts som 
medicinskt adekvat och mindre riskfylld. 
Man gör en bedömning när man har ”facit i 
hand”. Man utgår från hur en erfaren tandlä-
kare/specialist skulle ha bedömt den andra 
metoden.

2. Fel hos medicinteknisk produkt eller sjuk-
vårdsutrustning använd vid undersökning, 
vård, behandling eller liknande åtgärd eller 
felaktig hantering därav.
Tolkning: Fel har uppstått på medicin-
teknisk utrustning som använts vid vård/
behandling eller så har utrustningen hante-
rats fel.

3. Felaktig diagnostisering
Tolkning: Diagnosen är felaktig eller för-
senad. Det måste vid undersökningstillfället 

1

2

3
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ha funnits ”faktiskt iakttagbara symptom”. 
Man utgår från hur en erfaren tandläkare/
specialist skulle ha bedömt situationen. 
Patienten måste dessutom ha drabbats 
av en ”mer-skada”, en skada eller att en 
förväntad förbättring uteblivit.

4. Överföring av smittämne som lett till 
infektion i samband med undersökning, 
vård, behandling eller liknande åtgärd.
Tolkning: Patienten har fått en infektion 
som överförts vid vård/behandling. Om 
omständigheterna är sådana att infektionen 
måste tålas kan inte ersättning betalas ut. 
Tandskador ersätts endast undantagsvis 
eftersom munhålan i sig har bakterier och 
infektioner anses då inte överförda.

5. Olycksfall i samband med undersökning, 
vård, behandling eller liknande åtgärd eller 
under sjuktransport eller i samband med 
brand eller annan skada på vårdlokaler eller 
utrustning.
Tolkning: Det krävs att olycksfallet har 
samband med åtgärder från vårdpersonal 
eller brand på lokal eller utrustning för att 
ersättning ska kunna ges. Olycksfall i vänt-
rum eller toalett ersätts inte.

6. Förordnande eller utlämnande av läkeme-
del i strid med föreskrifter eller anvisningar.
Tolkning: Skada ersätts om det är läke-
medelsskada, men inte biverkning. Här går 
läkemedelsförsäkringen i stället in, se sidan 
14. Om läkemedlet använts på felaktigt 
sätt, med felaktig dosering eller vid diagnos 
som läkemedlet inte är ämnat för lämnas 
dock ersättning genom patientförsäkringen.

4

5

6
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Övervägande sannolikhet ger 
ersättning

Det är patientens anmälan som ska visa 
att det är en patientskada som kan ge 
ersättning enligt patientförsäkringen. 
Skadan bedöms efter hur sannolikt det 
är att den har orsakats av vården. Det 
ska vara mer sannolikt att den orsakats 
av vården än motsatsen för att ersätt-
ning ska betalas ut. Man tillämpar en så 
kallad överviktsprincip genom att godta 
en övervägande sannolikhet. Så snart den 
är högre än 50 %, betalas ersättning ut. 
Anmälningar till patientskadeförsäkringen 
blir således för patienten mer gynnsamt 
bedömda än många andra försäkringsä-
renden. 

Andra sätt för patienten att 
få ersättning

Patientskadelagen och därmed patientför-
säkringen beviljar ersättning, om reglerna 
så tillåter, oavsett vem som är vållande 
till skadan. Det är en så kallad no fault-
försäkring. Handläggningen av ett patient-
försäkringsärende är kostnadsfri. Det kan 
dock förekomma en självrisk för patienten, 
vilket lagen medger. Patienten behöver 
inte visa vem som orsakat skadan. Det 
är möjligt för en patient att få sitt ärende 
prövat, och även omprövat, av försäk-
ringsbolaget för att vid ett negativt utslag 
kunna få sin sak prövad i allmän domstol. 
Att driva ett ärende först i tingsrätten, med 

”Patienten 
behöver inte 
visa vem som 
orsakat skadan”

”Ersättning ges 
om det finns en 
övervägande  
sannolikhet att 
vården orsakat 
skadan”
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möjliga överklaganden i hovrätten och 
Högsta domstolen, om prövningstillstånd 
beviljas, innebär stora kostnader. Patien-
ten kan även kräva skadestånd men måste 
då bevisa att tandläkaren varit försumlig 
och/eller oaktsam och därmed vållande 
till skadan. Det är mycket svårt att bevisa 
att tandläkaren varit försumlig och/eller 
oaktsam. Det är teoretiskt möjligt att först 
driva ärendet i domstol och sedan som en 
patientförsäkringsfråga.

Vem bedömer när ersättning 
ska betalas ut?

Att avgöra om en patient kan få ersätt-
ning, skadereglering, handläggs av ska-
dereglerare, jurister som har hjälp av 
odontologiska konsulter. Det görs regel-
bundna uppföljningar av de odontologiska 
bedömningarna. Landstingets Ömsesidiga 
Försäkringsbolag (LÖF) låter ett fristående 
skaderegleringsbolag, PSR Personskade-
regelring AB, utreda och bedöma skador. 

Privattandläkarna och Praktikertjänst 
erbjuder patientförsäkringar med samma 
villkor. Patientförsäkring kan även tecknas 
genom Tjänstetandläkarna av de med-
lemmar som har en tandläkarverksamhet 
utanför sin ordinarie arbetstid. 

”Det görs 
regelbundna 
uppföljningar 
av försäkrings-
bolagens 
odontologiska 
bedömningar”
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Läkemedelslagen (1992:859)
 
I denna lag framgår hur förskrivning av läke-
medel ska ske. I 22 § framhålls att förskriv-
ningen ska vara sakkunnig och omsorgsfull 
och ske i samråd med patienten.
Sverige är ett av få länder där läkemedels-
industrin har försäkrat användaren mot 
biverkningsskador. Läkemedelsförsäkringen 
gäller för alla som bor i Sverige och som 
har behandlats med läkemedel på recept 
eller läkemedel inköpt på apotek. En skada 
ersätts om villkoren i försäkringen är upp-
fyllda. Försäkringens konstruktion är den-
samma som patientförsäkringen, en no 
fault-försäkring, där ersättning betalas ut 
oavsett vem som vållat skadan. En läke-
medelsskada är en sjukdom eller kroppslig 
skada som orsakats, med övervägande san-
nolikhet, av medicinering. Ersättningen utgår 
enligt skadeståndslagen 5 kap 1-5 §§. 

Försäkringen tillkom den 1 juli 1978. Den är 
frivillig för industrin, men samtliga inom läke-
medelsindustrin har anslutit sig till Läkeme-
delsförsäkringsföreningen (LFF). Precis som 
i patientförsäkringen kan den skadelidande 
välja att driva ärendet via försäkringen eller i 
domstol. Skillnaden är mycket stor, eftersom 
prövning i domstol kräver att patienten kan 
bevisa att läkemedelstillverkaren eller impor-
tören har vållat skadan.
Tandvården förskriver väldigt lite läkemedel. 
Tandläkaren ska ändå vara observant och 
hjälpa den patient som drabbats av biverk-
ningsskador med skadeanmälan.

”Förskrivningen 
ska vara sak-
kunning och 
omsorgsfull och 
ske i samråd 
med patienten”

Läkemedelsförsäkringen
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Andra försäkringar
Garantiförsäkringen

Försäkringskassan har regler om omgör-
ning av protetiskt arbete, Lag (2008:145), 
om statligt tandvårdsstöd, 4 kap. 3§. Dessa 
har styrt konstruktionen av de garantiförsäk-
ringar som finns på marknaden. Vid avtagbar 
protetik gäller garantin ett år, vid fast protetik 
två år. För den fasta protetiken kan garan-
tin förlängas till fem år, men förlängningen 
täcker inte all fast protetik. Det finns inga 
lagliga krav på garantiförsäkring, men efter-
som Försäkringskassan inte betalar ersätt-
ning för omgörning inom garantitiden finns 
ett tydligt behov för vårdgivaren/tandläkaren 
att minimera den ekonomiska risken. Om ett 
arbete behöver göras om, omfattas endast 
den ursprungliga kostnaden av garanti- 
försäkringen. Ändringar till följd av behov av 
till exempel försämrad tandhälsa hos patien-
ten kan leda till högre kostnader. Patienten 
ska då betala merkostnaden.

Omgörning av annan tandläka-
res arbete
Vid omgörning av ett protetiskt arbete är 
både ersättningar från Försäkringskassan 
och garantiförsäkringen inblandade.  

Försäkringskassans ersättning
Om exempelvis en bro behöver göras om 
och den nya behandlingen görs av annan 
vårdgivare, tandläkare B, än den ursprung-
liga, tandläkare A, får Försäkringskassan 

”Om ett arbete 
behöver göras 
om, omfattas 
endast den 
ursprungliga 
kostnaden av 
garantiförsäk-
ringen”
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återkräva tandläkare A på det belopp 
som kassan lämnat till tandläkare B för 
arbetet. Försäkringskassan kan även dra 
av summan från en senare utbetalning av 
tandvårdsersättning till tandläkare A. Detta 
kallas regress. 
 
Patientens andel
Om tandläkare A saknar garantiförsäkring, 
försämrar det inte patientens situation. 
Tandläkare A får då betala hela kostnaden 
själv till tandläkare B.

Det underlättar om tandläkare B, innan ett 
protetiskt arbete görs om, kontaktar tand-
läkare A som ursprungligen gjorde arbetet. 
Patienten har i många fall kommit på kant 
med tandläkare A och det finns risk för 
ytterligare problem ifall den ursprunglige 
tandläkaren A själv ska göra om bron när 
det ömsesidiga förtroendet mellan patient 
och tandläkare saknas. Det är viktigt 
att både den ursprunglige tandläkaren 
och den som tar över bidrar till att bistå  
patienten så långt det är möjligt.

Patienten har även betalat en patientavgift 
till tandläkare A (patientavgiften är den 
del av kostnaden för det protetiska arbe-
tet som inte täcks av Försäkringskassan). 
Utgångspunkten i offentlig och privat tand-
vård är att patienten ska hållas skadeslös 
även i denna del och alltså bara betala en 
patientavgift. Olika praktiska lösningar har 
valts för att nå detta. 

Garantiförsäkring
Det är tandläkare A som gör en skade-
anmälan till sin garantiförsäkring, om 

”Utgångspunk-
ten i offent-
lig och privat 
tandvård är att 
patienten ska 
hållas skades-
lös och bara 
betala patient-
avgift”
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tandläkaren har en sådan. Det är även 
tandläkare A som erhåller en eventuell 
ersättning. Det är väsentligt att tandläkarna 
A och B har kontakt med varandra om 
omgörningen av ett protetiskt arbete.

Har tandteknikern ansvar för 
konstruktionen?
 
Du har som tandläkare hela ansvaret, även 
om den protetiska konstruktionen gick 
sönder på grund av tandteknikerns miss-
tag. Vid omgörning står du för hela kostna-
den. Det är viktigt att ha klart för sig vilka 
försäkringar tandteknikern har. Har tand-
teknikern försäkring alls? Gäller den enbart 
protetiken eller även ditt arbete i samband 
med omgörning?

Praktikförsäkringen gäller 
den yrkesmässiga verksam-
heten
 
Praktikförsäkringen gäller den yrkesmäs-
siga verksamheten. I praktikförsäkringen 
ingår bland annat så kallat allmänt ansvar 
och rättsskyddsförsäkring. Försäkringen 
gäller inte om skadan uppstått till exempel 
när tandläkaren snickrat på praktiken. Om 
tandläkaren eller någon i personalen spiller 
på patientens kläder är det en ansvars-
skada, och försäkringen gäller men med en 
viss självrisk. 

Praktikförsäkringen innehåller även en 
rättsskyddsförsäkring om det skulle 
uppstå en tvist som kan prövas i domstol. 

”Du som tand-
läkare har 
ansvar för  
helheten, även 
för tandteknik- 
ernas arbete”
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Den omfattar även eventuell tvist med 
Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd 
(HSAN), och Försäkringskassan gäl-
lande tandvårdsersättning. Försäkring-
ens rättsskyddsdel ersätter då advokat 
och utredningskostnader samt eventuellt 
skadestånd. En självrisk tas ut av tandlä-
karen. Även om domstolens utslag blir till 
tandläkarens fördel kan den ekonomiska 
utgången bli negativ, eftersom den förlo-
rande parten kan sakna medel.

Det är viktigt att komma ihåg att varken 
ansvarsförsäkring eller rättsskyddsför-
säkring omfattar eventuella behand-
lingsskador som kan uppkomma. 
Patientförsäkringen är den försäkring som 
ska täcka sådant. Patienten anmäler till 
patientförsäkringen men kan också välja 
att stämma tandläkaren/vårdgivaren i 
domstol enligt skadeståndslagen. Om du 
riskerar skadestånd är det väsentligt att ha 
ett skydd.

Kundolycksfall är en billig 
tilläggsförsäkring

Praktikförsäkringen kan kompletteras 
med en försäkring för kundolycksfall. Den 
gäller för personskada vid olycksfall på 
kliniken. Försäkringen är subsidiär vilket 
innebär att om ersättning från en annan 
försäkring betalas ut, utgår ingen ersätt-
ning från denna försäkring. Olycksfall 
innebär att ingen fråga om vållande finns 

”Olycksfall inne-
bär att ingen 
fråga om våll-
ande finns med 
i bedömningen”
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med i bedömningen. Har patienten en egen olycksfallsförsäkring, blir 
tandläkarens kundolycksfallsförsäkring inte aktuell. Eftersom risken 
därmed är liten är premien låg.

Lagar och förordningar 

l Patientskadelagen (1996:799)     
l Läkemedelslagen (1992:859)  
l Tandvårdslagen (1985:125)   
l Patientsäkerhetslagen (2010:659)  
l Patientdatalagen (2008:355)  
l Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd  

Adresser

Försäkringskassan   www.forsakringskassan.se 
PSR Personskadereglering AB  www.psr.se
Försäkringsbol. Trygg-Hansa   www.trygg-hansa.se
Försäkringsbol. If    www.if.se 
Patientförsäkringsföreningen   www.pff.se
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Box 1217 . 111 82 Stockholm . telefon 08-666 15 00 
kansli@tandlakarforbundet.se .  www.tandlakarforbundet.se

Kunskap & kvalitet
Sveriges Tandläkarförbund har gett ut följande  
delar i serien Kunskap & kvalitet:

• Nr 10, Nationella riktlinjer för vuxentandvård
– en användarguide, 2012, reviderad 2014
• Nr 9, Barn som far illa, 2011
• Nr 8, Tobaksprevention, 2009, reviderad 2012
• Nr 7, Avvikelser – lär av misstag, egna och andras,   
2008, reviderad 2011
• Nr 6, Hygien i tandvården, 2007, reviderad 2011
• Nr 5, Försäkring för patient och tandläkare, 2006,
senast reviderad 2014
• Nr 4, Tandläkarens ansvar och skyldigheter, 2005,
senast reviderad 2012
• Nr 3, Medicinsk riskbedömning för tandläkare, 2004,
senast reviderad 2010
• Nr 2, CE-märkta medicintekniska produkter, 2003,
senast reviderad 2010
• Nr 1, Kvalitetssäkra din journalföring, 2003, senast  
reviderad 2011
© Sveriges Tandläkarförbund

Du som är medlem kan ladda ner skrifterna från  
förbundets hemsida www.tandlakarforbundet.se.


