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95/2016

Lag
om ändring av 8 och 9 a § i patientskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i patientskadelagen (585/1986) 8 och 9 a §, sådana de lyder i lag 879/1998, som

följer:

8 §

Patientskadeersättningarnas förhållande till andra förmåns- och ersättningssystem

Rätten att med stöd av denna lag få ersättning för behövliga sjukvårdskostnader och för
andra behövliga utgifter som orsakats av en skada, begravningskostnader, för sveda och
värk och andra tillfälliga men och bestående men, är oberoende av om den ersättningssö-
kande på någon annan grund har rätt till motsvarande ersättningar eller förmåner på grund
av samma skadefall.

Ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll betalas med stöd av denna lag
endast till den del ersättningen överstiger den motsvarande ersättning eller förmån som be-
talas med stöd av någon annan lag. Patientförsäkringscentralen kan till den ersättningssö-
kande likväl betala ut även den del av ersättningen eller förmånen som ska betalas med
stöd av någon annan lag, om den sökandes utkomst i annat fall uppenbarligen skulle även-
tyras.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. har en skadelidande rätt att få ersättning för inkomst-
förlust eller förlust av underhåll oberoende av om den ersättningssökande har rätt till mot-
svarande förmåner med stöd av de lagar som nämns 3 § i lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006).

En ersättning som med stöd av någon annan lag har betalts till ersättningssökanden samt
en ersättningspost som ska betalas på grund av ett redan fattat ersättningsbeslut, men som
förfaller till betalning i framtiden, kan dras av från den ersättning som ska betalas med stöd
av denna lag.

9 a §

Specificering av ersättningarna

En försäkringsanstalt som med stöd av trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om lantbruksföretagares
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015), lagen om olycksfalls- och pensions-
skydd för idrottsutövare (276/2009) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)
har betalt ersättning för behövliga sjukvårdskostnader och för andra behövliga kostnader,
begravningskostnader, inkomstförlust, förlust av underhåll, för sveda och värk och andra
tillfälliga men och bestående men, har rätt att återfå den andel av ersättningarna som den
skadelidande skulle ha haft rätt till med stöd av denna lag.
RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

1

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20150016


95/2016  
En pensionsanstalt som med stöd av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för
arbetstagare har betalat ut en arbetspensionsförmån till en skadelidande har rätt att återfå
den del av ersättningen för inkomstförlust eller förlust av underhåll som den skadelidande
skulle ha haft rätt till med stöd av denna lag.

En försäkringsanstalt som med stöd av en frivillig försäkring enligt lagen om försäk-
ringsavtal (543/1994) har betalt ersättning för sjukdomskostnader har rätt att återfå den del
av ersättningarna som den skadelidande uppenbart klart skulle ha haft rätt till med stöd av
denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
Denna lag tillämpas på ersättning för skador som orsakats i samband med hälso- och

sjukvård efter lagens ikraftträdande.
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