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1. ALLMÄNT
Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) gav 2017 en anvisning om regressrätt i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Denna anvisning ersatte den anvisning som gavs år
2008 om regressrätten enligt lagen om olycksfallsförsäkring.
Anvisningarna om regressrätten har igen reviderats under 2018 och uppdateringarna motsvarar situationen i början av 2019.
Om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (förkortning OlyL-försäkringen) stadgas i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (förkortning OlyL), som trädde i
kraft 1.1.2016. OlyL-försäkringen är ett primärt ersättningssystem i förhållande till övriga
ersättningssystem, så ett skadeärende behandlas och ersätts alltid först som olycksfall i arbetet.
För samma olycksfall kan den skadade förutom olycksfallsersättningar få ersättningar även
enligt andra ersättningssystem, exempelvis om ett olycksfall i arbetet samtidigt är en trafikskada, en patientskada eller om ersättningsskyldigheten grundar sig på skadeståndslagen. I
detta fall tar de övriga ersättningssystemen enligt sina egna regler i beaktande de ersättningar som betalas med stöd av OlyL, då de beräknar ersättningen. I praktiken blir det fråga
om ett annat ersättningssystem då ersättningen som ska betalas enligt det är större än
olycksfallsersättningen eller om från det betalas sådana ersättningar som inte betalas enligt
OlyL.
I OlyL 270 § stadgas om regressrätt för försäkringsanstalten. Enligt den har en försäkringsanstalt som har betalat ersättning för en skada rätt att av den som med stöd av skadeståndslagen eller någon annan lag är ersättningsskyldig gentemot den skadade, få tillbaka det betalda beloppet. Regressersättningen kan vara högst så stor som det belopp som den ersättningsskyldige vore skyldig att betala till den skadade.
Enligt OlyL 270 § 2 mom. föreligger dock inte regressrätt mot en arbetsgivare som har tecknat en försäkring enligt denna lag och från vilken försäkring en skada har ersatts, om inte
arbetsgivaren har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Bestämmelserna i
detta moment ska också tillämpas på staten i egenskap av den skadades arbetsgivare. I 3
mom. stadgas vidare att regressrätt inte heller föreligger mot en fysisk person, om inte personen har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
Förutom de obligatoriska försäkringarna i OlyL och lagen om lantbruksföretagares olycksfall
i arbetet och yrkessjukdomar (förkortning OFLAL), gäller principerna om regressrätt även i
tillämpliga delar frivilliga försäkringar enligt 187 § i OlyL och 116 § i OFLAL.
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2. TRAFIKSKADA OCH SPÅRTRAFIKSKADA

2.1. Definition av trafikskada
Den förnyade trafikförsäkringslagen (TFL) trädde i kraft 1.1.2017. I 2 § punkt 6 definieras
trafikskada som en person- eller sakskada som orsakats av användning av ett fordon i trafik.

2.1.1. Motorfordon
Motorfordon som enligt trafikförsäkringslagen och -förordningen ska försäkras är exempelvis personbilar, motorcyklar, mopeder, traktorer, snöskotrar, motorredskap samt släpfordon. Även för truck behövs en trafikförsäkring, om dess konstruktiva hastighet är över 15
kilometer i timmen eller om den behöver registreras. Andra fordon som ska försäkras är
fyrhjulingar, mopedbilar, invamopeder och eldrivna rullstolar.
Enligt TFL 8 § behövs inte trafikförsäkring för
1) ett motorredskap eller en traktor vars konstruktiva hastighet är högst 15 kilometer i timmen, förutsatt att motorredskapet eller traktorn inte behöver registreras,
2) en skördetröska eller något annat motorredskap som i gårdsbruk används för bärgning
av skörd och som inte behöver registreras,
3) en släpvagn, som inte behöver registreras,
4) ett sådant fordon som är avsett att framföras endast av barn och som inte behöver registreras,
5) eldrivna rullstolar och andra motsvarande fordon av lätt konstruktion som är avsedda
att användas enbart av personer med funktionsnedsättning och som inte behöver registreras,
6) fordon som inte behöver registreras och som inte används i trafik,
7) fordon vars ägare eller innehavare är finska staten,
8) fordon där någon annan stat eller dess ersättningsorgan ansvarar för trafikskador som
de orsakar,
9) fordon som avställts och som inte används i trafik,
10) fordon som slutligt avregistrerats och tagits ur trafik.
Fordonets ägare och innehavare har dock rätt att försäkra fordon som avses i 6, 7 och 9
punkten.
Trafikförsäkringscentralen (TFC) ersätter en trafikskada som inträffat i Finland, om denna
har orsakats av användning i trafik av ett fordon vars stadigvarande hemort är i Finland och
för vilket ingen trafikförsäkring behöver tecknas enligt 8 § punkt 1–5.
TFC ersätter även en trafikskada som inträffat i Finland, om denna har orsakats av ett fordon
vars stadigvarande hemort är i en annan EES-stat och för vilket ingen trafikförsäkring behöver tecknas i staten i fråga.

2.1.2. Användning av motorfordon i trafik
Ersättning av skada från trafikförsäkring förutsätter att det är fråga om användning av fordon
i trafik. Ett fordon anses vara i trafik, då det används för transport av person eller gods på
eller utanför väg, eller är i trafiken på annat sätt, exempelvis parkerat. Förarens eller passagerarens instigning i eller utstigning ur fordon anses alltid som användning av motorfordon
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i trafik. På samma sätt är det fråga om användning i trafik då fordonet sätts i rörelse (t.ex.
genom att skjuta på eller starta fordonet).
Åtgärder i anslutning till lastning eller lossning av gods innebär användning av fordon i trafik.
Ersättningsbarheten för skador som inträffar under dessa eller andra arbetsprestationer är
dock begränsad. Enligt TFL 42 § ersätts inte en skada som inträffar under lastning, lossning
eller annan arbetsprestation, om den drabbar
1) fordonets ägare, förare eller någon annan person som utför arbetet i fråga medan fordonet står stilla, eller
2) egendom som är föremål för en arbetsprestation eller ett annat fordon som deltar i
verksamheten i fråga.
I dessa situationer finns således ingen regressrätt, även om det är fråga om en trafikskada.
Enligt TFL 1 § är ett motorfordon inte i trafik i den bemärkelse som avses i denna lag när
1) det på en plats utanför trafiklederna används för ett väsentligen annat ändamål än för
transport av personer eller gods,
2) det förvaras, repareras, undergår service eller tvättas på en plats som är avskild från
trafikleder,
3) det används i ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål
eller för övning som direkt hänför sig till en tävling.
Vad gäller kostnader för reparationsarbeten på fordonet, måste man skilja mellan mindre
arbeten som behövs för att fortsätta resan och en regelrätt reparation. Om exempelvis ett
bildäck punkteras, är en skada som inträffat vid däckbytet vanligtvis en trafikskada.
Trafikskadenämnden har 13.11.2001 och 26.10.2007 gett anvisningar om tillämpning av TFL
1 § punkt 3 (2 § punkt 4 i den upphävda lagen). Enligt dem förutsätter lagbestämmelsen att
avspärrnings- och användningsändamålen uppfylls samtidigt. Ett område anses avspärrat för
trafik när det är avstängt genom inhägnad eller på annat konkret sätt samt när en kontinuerlig och fullständig övervakning hindrar tillträde till området för annan trafik och utomstående. I praktiken är exempelvis motocrossbanorna sällan avspärrade områden på det sätt
som avses i TFL, ens under tävlingar. Flera motor- och kartingbanor eller depåområden uppfyller inte avspärrningskraven.
Avspärrningen ska göras så effektivt att trafik inte kan släppas in på området. Som trafik
anses även lätt trafik, det vill säga fotgängare och cyklister. Avspärrningen kan utföras med
konstruktionsmässiga lösningar eller övervakning eller genom att kombinera dessa.
Strukturer som används vid avspärrning kan vara ett stängsel, en tät, i det närmaste ogenomtränglig växtlighet (t.ex. hagtornshäck) eller ett hinder som bildas av terrängen, såsom
en brant, e.d. Däremot kan man inte genom att avskära en väg som leder till en bana byggd
exempelvis i skog, på åker eller is uppfylla kraven som gäller för avspärrning, eftersom åtminstone fotgängare kan ta sig till banan genom den omgivande skogen, åkern eller isen.
Att bara placera en vimpellina runt banan är inte en tillräcklig åtgärd för att uppfylla avspärrningskraven. Användning av en vimpellina och en tillräckligt effektiv övervakning som krävs
med tanke på omständigheterna kan dock tillsammans uppfylla avspärrningskraven. Övervakarna ska vara placerade så nära varandra att de i praktiken har tillräckliga möjligheter att
effektivt hindra tillträde till det avspärrade området.
Användning i trafik som avses i TFL är det fråga om när motocross- och banmotorcyklar osv
används i ett område som inte avspärrats på det sätt som avses i TFL. För motorfordonen i
fråga måste en trafikförsäkring tecknas, och skadorna ersätts som trafikskador.
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Ett fordon som används för tävlings-, övnings- eller testningsändamål kan lämnas utan försäkring endast om användningen är begränsad på ovannämnt sätt till ett avspärrat och övervakat område, från vilket fordonet transporteras som last.
I fritidsförsäkringar enligt 25 kap. i OlyL finns det i OlyL begränsningar i ersättningen av trafikskador som inträffar under fritiden. Om försäkringsbolaget har vägrat betala en ersättning
på den grund att det gäller en trafikskada som inträffat under fritiden, har besvärsnämnden
för olycksfallsärenden (Tamla) i några besvärsärenden upphävt beslut som överklagats.
Tamla har då ålagt försäkringsbolaget en skyldighet att innan det fattar sitt beslut be en
institution som tillämpar TFL, en organisation eller en myndighet avgöra huruvida det är
fråga om en trafikskada som avses i TFL. I praktiken är det lämpligt att i oklara fall be om ett
utlåtande av det försäkringsbolag där den skyldige till skadan har tecknat sin försäkring eller,
om fordonet inte har en trafikförsäkring, av TFC.

2.1.3. Ersättning vid personskada
Då det är fråga om en trafikskada orsakad av ett motorfordon, ersätts enligt trafikförsäkringen personskadorna för personerna i motorfordonet samt utomståendes person- och
egendomsskador. Dessa skador ersätts med stöd av ansvar som inte grundar sig på vållande
(så kallat strikt ansvar). Detta innebär skadeståndsansvar oberoende av om uppsåt eller
oaktsamhet förelegat. (Vad gäller regressrätt för föraren, se stycke 2.2)
Vid krockar mellan motorfordon ersätts skadorna av den ena partens trafikförsäkring endast
om krocken vållats av det ena fordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare, eller av
framförande eller att bilen stått på en plats som strider mot trafikreglerna eller av fordonets
bristfälliga skick. Skada som lidits av en person som varit passagerare i fordonet ersätts alltid.
(TFL 33 §)
Trafikskada som orsakats av ett okänt fordon eller ett oförsäkrat fordon ersätts av TFC. Enligt
TFL 46 § får ägaren eller innehavaren av ett oförsäkrat fordon dock ingen ersättning för sina
skador. Inte heller föraren (annan person än ägaren/innehavaren) av ett oförsäkrat fordon
får ersättning, om han eller hon visste att fordonet var oförsäkrat.

2.1.4. Internationella trafikskador
Rätten att få ersättning för en trafikskada som inträffat i Finland eller annorstädes i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avgörs vanligen enligt lagstiftningen i landet där skadan inträffat. Begreppet användning i trafik och ansvarsgrunden bestäms enligt lagstiftningen i landet där skadan inträffat.
Grönt kort är ett internationellt försäkringsbevis på den giltiga trafikförsäkringen. Grönt kort
utfärdas av det försäkringsbolag som beviljat trafikförsäkringen. Grönt kort ska uppvisas vid
behov för utländska gränsmyndigheter och i samband med trafikskador. Alla EES-länder har
anslutit sig till Gröna kort-systemet.
Dessutom hör nästan alla övriga europeiska stater, Ryssland samt vissa länder vid Medelhavet och i Mellanöstern till Gröna kort-systemet. I ovannämnda länder bestäms ersättning
från trafikförsäkringen enbart utgående från bestämmelserna i det land där skadan inträffat.
Vid avsaknad av giltigt grönt kort måste man vid gränsen köpa landets trafikförsäkring (en
s.k. gränsförsäkring).
Trafikförsäkringarna i EU- och EES-länderna samt i länder som tillhör Gröna kort-systemet är
i regel ansvarsförsäkringar som grundar sig på ansvar för vållande. Undantag från detta är
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trafikförsäkringssystemen i Finland, Sverige och Norge, där ersättningsansvaret oavsett vållande grundar sig på strikt ansvar med hänsyn till användning av motorfordon i trafik.
Regressrätten avgörs huvudsakligen enligt lagstiftningen i landet där skadan inträffat.

Skador orsakade i Finland av utländska motorfordon
Enligt TFL 32 § 4 mom. är TFC primärt ansvarigt för trafikskador som orsakas i Finland av
fordon vars stadigvarande hemort är någon annanstans än i Finland.
Till föraren av fordon som skadats vid en avkörningsolycka betalas inga ersättningar från
trafikförsäkringen, om fordonet inte hör hemma i Sverige eller Norge (förarplatsskydd och
reciprocitetsprincip). Märkas bör att skador hos en passagerare i ett utländskt fordon inte
nödvändigtvis ersätts enligt TFL. Den tillämpliga lagen bestäms enligt internationella privaträttsliga regler.
Vid kollision mellan fordon betalas inte ersättningar till den skyldiga parten, utom om fordonet är registrerat i Sverige eller Norge. Föraren av fordonet som inte var skyldigt till krocken
får ersättningar från motpartens trafikförsäkring. Passagerare i någondera partens fordon
får ersättningar för skador, antingen från trafikförsäkringen för det fordon de befann sig i
eller från motpartens trafikförsäkring.
TFC eller en representant för Gröna kortsystemet, som TFC godkänt, handlägger skadan enligt lagstiftningen i Finland och om den utländska parten konstateras vara skyldig, betalas
ersättningar i enlighet med TFL till den skadade. Ett undantag är dock att ägaren eller föraren
av ett utländskt fordon (förutom Sverige och Norge) inte har rätt till ersättning för en skada
som inträffat i Finland från trafikförsäkringen för det fordon han eller hon körde.
Vid skador som ingår i Gröna kort-systemet agerar TFC eller dess godkända representant för
det utländska försäkringsbolagets räkning och återkräver av det ansvariga utländska försäkringsbolaget de ersättningar som utbetalats för skadan.
Enligt TFL 43 § ersätter TFC en trafikskada som inträffat i Finland, om denna har orsakats av
ett fordon vars stadigvarande hemort är i en annan EES-stat än Finland och för vilket ingen
trafikförsäkring behöver tecknas i staten i fråga.

Trafikskador som inträffar utomlands
En trafikförsäkring som beviljats i Finland är giltig i hela EES-området. Denna försäkring gäller
också på ett genomfartsområde i någon annan stat än i en stat som hör till Gröna kort-systemet, om det är fråga om en resa som går direkt från en EES-stat till en annan EES-stat.
(TFL 13 §)
Enligt TFL 13 § 4 mom. innehåller trafikförsäkringen principen om bättre försäkringsskydd:
den skadelidande kan välja mellan två alternativa ersättningshelheter den som ger bättre
skydd. En finländsk bilist, som gjort sig skyldig till en trafikskada, kan i ett EES-land välja om
han eller hon använder det egna fordonets trafikförsäkring, som även täcker eventuella personskador hos fordonets förare och ägare. För dessa skador har OlyL-försäkringen ingen
regressrätt.
En skadelidande med hemort i Finland får framlägga ett ersättningsanspråk hos TFC för en
trafikskada som inträffar i en annan EES-stat eller i en annan stat som hör till Gröna kortsystemet än Finland och som orsakas av användning i trafik av ett sådant fordon som har
stadigvarande hemort i en annan EES-stat än Finland, om det ersättningsskyldiga försäkringsbolaget inte kan redas ut inom två månader från det att skadan inträffade. (TFL 45 §)
Vid trafikskada utomlands, tillämpas lagstiftningen i landet där skadan inträffat på ersättningen. Regressrätten i OlyL-försäkringen kan vara begränsad.
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Mer information om trafikförsäkring och ersättningar: Trafikförsäkringscentralen www.lvk.fi

2.2. Regressrätt gentemot trafikförsäkringen
Om ett olycksfall i arbetet samtidigt är en trafikskada, har OlyL-försäkringsanstalten rätt att
få tillbaka de ersättningar den betalat från trafikförsäkringen enligt följande principer.
Regressrätt föreligger när den skadelidande är berättigad till ersättningar enligt
trafikförsäkringen.
Om ett fordons ägare, innehavare eller förare har rätt att för personskada som orsakats av
fordonets användning i trafik få ersättningar med stöd av OlyL, OFLAL eller lagen om
olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare, ska enligt TFL 36 § från fordonets
trafikförsäkring endast den del av skadan ersättas som inte ersätts enligt de ovannämnda
lagarna. Ersättningar som betalats ut till föraren, ägaren eller innehavaren i det skyldiga
fordonet på basis av ovan nämnda lagar har inte regressrätt gentemot trafikförsäkringen för
det skyldiga fordonet. Så även i det fall ägaren och innehavaren bara har varit passagerare i
det skyldiga fordonet.

-

-

OlyL-försäkringen har vanligtvis regressrätt exempelvis i följande situationer:
en passagerare skadas i samband med trafikskada;
föraren eller ägaren skadas i samband med trafikskada (krock) och motparten är skyldig
till olyckan (regressrätten gäller motpartens trafikförsäkring);
en fotgängare eller cyklist skadas i samband med trafikskada, även om han eller hon själv
orsakat skadan;
en passagerare stiger in i eller ut ur ett fordon och skadas i samband med detta (ett finger
kommer i kläm i fordonets dörr eller baklucka eller passageraren halkar omedelbart efter
att ha stigit ur bilen);
en passagerare skadas till ex. då han eller hon skjuter fordonet (detta är stillastående eller
håller på att startas);
en passagerare reparerar ett fordon för att fortsätta färden (t.ex. byter ett punkterat däck)
och skadas i samband med det eller
en skada inträffar under lastning, lossning eller annan arbetsprestation medan fordonet
står stilla, och skadan drabbar en person som inte har utfört det här avsedda arbetet.

2.3. Tillämpning av regressrätt vid trafikskador
Då bara ett fordon är delaktigt i en trafikolycka, framställs regresskravet mot fordonets trafikförsäkringsbolag. Om den skadelidande har varit fotgängare eller cyklist, riktas kravet mot
motorfordonets trafikförsäkringsbolag, oavsett vem som bär skulden för skadan.
Om det är fråga om en krock mellan två eller flera motorfordon, riktas kravet i princip mot
trafikförsäkringsbolaget för det motorfordon som vållat skadan. Om den skadelidande är
fordonets förare och bär skulden för trafikskadan, föreligger inte regressrätt gentemot detta
fordons trafikförsäkring. Skuldfrågan avgörs alltid av trafikförsäkringsbolaget eller i sista
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hand av domstolen; OlyL-försäkringsanstalten tar inte ställning i skuldfrågan. OlyL-försäkringsanstalten kan heller inte be om ett utlåtande av TFC i skuldfrågan.
Om den skadelidande har varit passagerare, kan regresskravet framställas mot fordonsägarens trafikförsäkringsbolag. Detta gäller även när fordonets ägare har varit förare och föraren bär skulden för trafikskadan.
Vid trafikskador som orsakats av ett okänt eller ett oförsäkrat motorfordon, handläggs
regresskraven av TFC.
Om en trafikskada har orsakats i Finland av ett utländskt fordon, framställs regresskravet
mot TFC eller en representant för Gröna kortsystemet, som TFC godkänt. Vid trafikskada
utomlands kan regresskravet framställas direkt mot det ansvariga utländska försäkringsbolaget eller dess finländska ersättningsombud eller TFC.
Vad gäller skador orsakade av fordon som är undantagna från försäkringsplikten (exempelvis
skördetröska eller annat motorredskap), riktas regresskraven från och med 1.1.2017 mot
TFC. Före detta datum ersattes skadorna av Statskontoret. I samband med regresskrav ska
en teknisk utredning lämnas, i vilken anges fordonets konstruktiva hastighet och vem som
är ägare till det.
För att tillämpa regressrätten ska följande handlingar tillställas trafikförsäkringsbolaget:
- specificerat regresskrav;
- kopior av handlingar som behövs för avgörande av regressärendet (t.ex. anmälan om
olycksfall och förundersökningsprotokoll);
- kopior av medicinska utredningar;
- uppgifter om förvärvsinkomster samt
- för sjukvårdskostnader åtskillnad mellan kundens avgift och fullkostnadsavgiften.
Vid senare anspråk som framställs om samma olycksfall skickar OlyL-försäkringsanstalten
eventuella nya medicinska utredningar som inverkar på tillämpningen av regressrätten till
trafikförsäkringsbolaget.
Kopior av betalda fakturor e.d. behöver inte lämnas in till trafikförsäkringsbolaget, vid behov
begär detta separat om kopior.
Om ersättningen som är föremål för regresskrav betalas ut tills vidare (t.ex. olycksfallspension, menersättning, e.d.), ska OlyL-försäkringsanstalten meddela om den ersättning som betalas ut fortlöpande ändras.
Om OlyL-försäkringsanstalten har framställt ett regresskrav till trafikförsäkringsbolaget, och
beslutet som ligger till grund för kravet överklagas, måste detta meddelas till trafikförsäkringsbolaget.
Trafikförsäkringsbolaget informerar för sin del OlyL-försäkringsanstalten om handläggningen av ärendet fördröjs exempelvis på grund av att ärendet behandlas i trafikskadenämnden eller i domstol.
Den skadelidande kan ha rätt till en tilläggsersättning från trafikförsäkringen, om det till exempel är fråga om en sådan trafikskada, orsakad av ägaren eller föraren, där regressrätt inte
föreligger för ersättningar som utbetalats från OlyL-försäkringen. Den skadelidande ska hänvisas att ansöka om möjliga ersättningar från trafikförsäkringen.
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2.4. Spårtrafikskada
Exempelvis ett tåg, en spårvagn eller ett metrotåg kan vara delaktiga i ett olycksfall i arbetet.
Om en spårtrafikskada ska ersättas enligt lagen om ansvar i spårtrafik, har det försäkringsbolag som utbetalat ersättning med stöd av OlyL regressrätt gentemot idkaren av spårtrafik.
Spårtrafiklagstiftningen genomgår en totalrevidering, som medfört ny terminologi och nya
aktörer. Spårtrafiklagen (1302/2018) trädde som en del av totalreformen i kraft i början av
2019. Syftet med lagen är bl.a. att gynna spårtrafiken och dess säkerhet samt interoperabilitet för järnvägssystemet och effektiv användning av bannätet. I 182 § i spårtrafiklagen
finns bestämmelser om försäkringsplikten och i 183 § om ersättning för skador.
Enligt 182 § i spårtrafiklagen ska en järnvägsoperatör ha en gällande tillräcklig ansvarsförsäkring eller ha vidtagit motsvarande arrangemang för att täcka skada som orsakas någon
annan genom användning av fordon på bannätet och som operatören enligt lag eller avtal
ansvarar för. Vid bedömningen av försäkringens eller arrangemangets tillräcklighet ska
hänsyn tas till verksamhetens art och omfattning samt till de risker som verksamheten
medför. Försäkringen ska vara i kraft under hela den tid som verksamheten bedrivs.
Enligt definitionerna i 4 § 32 punkten i spårtrafiklagen är en järnvägsoperatör ett järnvägsföretag, ett företag som utför bygg- och underhållsarbeten på bannätet och därför bedriver trafik på bannätet, en museitrafikoperatör, ett företag eller en sammanslutning som
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet bedriver trafik eller en bannätsförvaltare som bedriver trafik på bannätet.
Enligt 183 § i spårtrafiklagen finns bestämmelser om ersättning för person- och sakskador i
spårtrafiksystemet i lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999).
Inga ändringar gjordes i lagen om ansvar i spårtrafik i samband med att spårtrafiklagen stiftades. Lagen om ansvar i spårtrafik tillämpas på alla typer av spårtrafik, som exempelvis
tåg-, spårvagns- eller metrotrafik. Lagen gäller dessutom skador som beror på fel eller
bristfälligt skick hos trafikled, spår eller anordning eller fel som inträffat i styrningen av
spårtrafiken. Enligt lagen om ansvar i spårtrafik avser spårtrafikidkare den som äger eller
innehar ett spårfordon och den som använder ett sådant i spårtrafik. Banhållare är den
som i egenskap av ägare eller innehavare håller trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik eller sköter trafikledningen i spårtrafik.
Spårtrafikidkaren har ett s.k. strikt ansvar för skadorna. Det strikta ansvaret begränsas emellertid då skadan drabbar ett motorfordon eller en person eller egendom som befann i fordonet eller något annat djur som utan uppsikt befunnit sig i spårområdet än en ren. I dessa
krockskador förutsätter ersättningsskyldighet att skadan har orsakats av
1) uppsåt eller oaktsamhet hos spårtrafikidkaren eller någon som är anställd hos denne
eller spårfordonets passagerare,
2) att spårfordonet rörde sig eller stod på ett sätt som stred mot trafikreglerna;
3) att spårfordonet eller trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik
var felaktig eller i bristfälligt skick; eller
4) av fel i ledningen av spårtrafiken.
Även övermäktiga händelser som inte har samband med spårtrafiken befriar från ersättningsansvar. Ansvaret kan likaså begränsas av den skadelidandes eget medvållande (se närmare punkt 5).
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En spårtrafikidkare är skyldig att ersätta skador som har orsakats av att ett spårfordon används i spårtrafik. Om den som äger ett spårfordon har överlåtit rätten att använda spårfordonet till någon annan, ansvarar ägaren, innehavaren och den som har använt spårfordonet
i spårtrafik solidariskt för skadan.
Banhållaren är skyldig att ersätta skador som har orsakats av att trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik är felaktiga eller i bristfälligt skick eller av fel i ledningen av spårtrafiken.
Trafikledsverket (tidigare Trafikverket) är från början av 2019 banhållare för statens banor.
I egenskap av förvaltare av det statliga bannätet ansvarar Trafikledsverket för byggande, underhåll, fördelning av bankapacitet och reglering av trafiken. Trafikledsverket skaffar dock
trafikledningstjänster från Finrail Ab, som är ett statligt bolag under kommunikationsministeriets ägarstyrning. I början av 2019 inledde även den av staten helägda trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Group sin verksamhet. Koncernen består av dotterbolagen Finrail Ab (spårtrafik), Air Navigation Sevices Ab (flygtrafik), Vessel Tarffic Services
Finland Ab (sjötrafik) och Intelligent Traffic Management Finland Ab (vägtrafik). Ändringarna
baserar sig på den reviderade spårtrafiklagstiftningen (bl.a. spårtrafiklagen 1302/2018)
Även exempelvis industriföretag eller kommuner kan vara banhållare. För närvarande är fyra
järnvägsföretag verksamma i Finland. Kommunikationsministeriet har senast i juli 2012 beviljat VR-Group Ab koncession för att bedriva person- och godstrafik på hela bannätet.
Banhållare för Helsingfors spårvagns- och metrotrafik är Helsingfors stad.
Om skadan har inträffat i VR:s tågtrafik, sköts skadeärendena via VR. Om skadan har inträffat
i Helsingfors spårvagns- eller metrotrafik, ersätts den av Helsingfors stad. Även regresskraven ska riktas mot dem. Om exempelvis den skadade har varit fotgängare eller cyklist, och
den andra parten har varit en spårvagn, ska regresskravet riktas mot Helsingfors stad.

3. PATIENTSKADA
3.1. Definition av patientskada
Enligt Patientskadelagen (förkortning PatSkL) 1 och 2 § betalas ersättningar för en personskada som orsakats en patient i samband med hälso- och sjukvård i Finland ur en patientförsäkring.
Skada vid behandling och vård är en personskada, som sannolikt orsakats av undersökning,
behandling och vård eller annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan försummats. Med
annan motsvarande åtgärd avses bland annat vaccinering, blodgivning eller organdonation.
För att det ska vara fråga om en ersättningsgill behandlingsskada krävs att en erfaren yrkesperson inom hälsovården skulle ha handlat på något annat sätt och därigenom sannolikt
undvikit skadan.
Skador som uppkommer genom att läkemedel ordineras eller administreras felaktigt kan
också ersättas som behandlingsskada.
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Personskada som orsakats av fel i sjukvårdsapparat eller sjukvårdsinstrument ersätts oberoende av om skadan hade kunnat undvikas. Sådana apparater är bland annat operationsinstrument och undersökningsbord. Produkter avsedda för bestående bruk (bland annat proteser) anses däremot inte som sådan utrustning.
Infektionsskada som sannolikt tillförts patienten vid undersökning, behandling, vård eller
någon annan motsvarande åtgärd ersätts, om det bedöms att patienten inte tål infektionen.
I denna bedömning beaktas dels infektionens förutsebarhet och dels hur allvarlig den skada
som infektionen orsakat är, varvid den jämförs med den behandlade sjukdomens eller skadans karaktär och patientens övriga hälsotillstånd.
Skada som drabbar en patient ersätts om den uppkommit genom olycksfall i samband med
undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd. Även olycksfall
som inträffat under sjuktransport ersätts. Ersättningsgilla olycksfall är exempelvis om patienten faller från undersökningsbordet eller olycksfall som orsakas av att behandlingsstolen
oväntat går sönder. Däremot ersätts inte som olycksfallsskada exempelvis om patienten falller omkull i korridoren, eller faller ur bädden, såvida skadan inte är ersättningsgill av den
orsaken att personalen försummat behövlig hjälp eller tillsyn av patienten.
Som patientskada ersätts en personskada orsakad av brand eller av någon annan motsvarande skada i en behandlingslokal eller en behandlingsutrustning. Förutsättningen för att
vara ersättningsgill är i så fall att det är fråga om en plötslig skada. Exempelvis mögelskador
i sjukhus är inte plötsliga på det viset att sjukdomar orsakade av exponering för mögel skulle
vara ersättningsgilla som dylik skada.
Patientskada är det även fråga om vid felaktig överlåtelse av receptbelagda läkemedel från
apotek. I detta fall avses situationer, där läkarens recept nog varit ändamålsenligt, men apoteket tolkar receptet fel, exempelvis så att det av misstag överlåter fel läkemedel eller läkemedel med fel styrka. Till patientskadelagens tillämpningsområde hör dock inte fel vid överlåtelse av receptfria läkemedel. (Mer om läkemedelsskador i punkt 3.4)
En oskälig skada som inträffar i samband med undersökning, vård eller annan motsvarande
behandling kan ersättas oberoende av om skadan kunnat undvikas. Förutsättning är dock
att skadan har orsakat patienten en bestående svår sjukdom eller handikapp (enligt lagen är
sjukdomar och handikapp svåra då de motsvarar minst invaliditetsklass 7–8) eller död. Vid
bedömningen av skadans oskälighet beaktas skadans svårighetsgrad, karaktären och svårighetsgraden hos den undersöktas eller behandlades sjukdom eller skada, patientens övriga
hälsotillstånd, skadans sällsynthet samt skadans sannolikhet i ifrågavarande enskilda fall.

3.2. Regressrätt gentemot patientförsäkringen
En patientskada kan uppstå i samband med behandling eller vård av skada till följd av olycksfall eller yrkessjukdom. Om det anses att en sådan skada även ska ersättas från OlyL, medför
patientskadan inga ändringar i ersättningsansvaret enligt OlyL. Ersättningarna betalas då
först från OlyL-försäkringen, även om de orsakats endast av patientskada. Den skadelidande
kan dock efter tycke rikta sitt krav direkt till Patientförsäkringscentralen (PFC). Den försäkringsanstalt som med stöd av OlyL betalat ersättning kan kräva tillbaka de ersättningar som
betalats för patientskada. Innan regressrätt uppstår avgör PFC om det är fråga om en ersättningsgill patientskada.
Om en patientskada, som ska ersättas från OlyL-försäkringen uppstår i samband med behandling av skada till följd av olycksfall eller yrkessjukdom kan den försäkringsanstalt som

13 (29)

med stöd av OlyL betalat ersättning kräva tillbaka de ersättningar som betalats för patientskada. Innan regressrätt uppstår avgör PFC om det är fråga om en ersättningsgill patientskada.
Regressrätten i OlyL-försäkringen gäller patientskador som inträffat efter 30.4.1999.
Enligt 9 a § i patientskadelagen har OlyL-försäkringsanstalten rätt att återfå den del av ersättningarna som den skadelidande skulle ha haft rätt till med stöd av denna lag.
Om det är fråga om en patientskada som orsakats i samband med behandling av en skada
till följd av olycksfall eller yrkessjukdom är en förutsättning för regressrätten att patientskadan orsakat sådana ersättningsgilla kostnader eller arbetsoförmåga eller men som arbetsolycksfallet eller yrkessjukdomen inte skulle ha orsakat utan patientskadan. Regressrätten
gäller ersättning för inkomstbortfall endast till den del som PFC skulle ha varit skyldig att
betala direkt till den skadade. Regressrätt föreligger således inte, om redan skadan till följd
av olycksfall ensam är tillräcklig för att orsaka arbetsoförmåga, även om den skadade under
vården utsatts för en patientskada. I detta fall föreligger inte regressrätt för ersättning för
inkomstbortfall, men vad gäller ersättningar som utbetalats på grund av patientskada kan
regressrätt komma i fråga.
Vid patientskador är det ofta problematiskt att bestämma vilka utgifter orsakats endast av
patientskadan och till vilken del de oberoende av patientskadan skulle ha orsakats av olycksfall eller yrkessjukdom. Vid bedömning av beloppet av de ersättningsgilla sjukvårdskostnaderna utreds exempelvis i vilken mån patientskadan förlängde sjukhusvården och ökade poliklinikbesöken och vilka extra kostnader detta orsakade.
Utöver patientskador som hänför sig till behandling av skada till följd av olycksfall är det
möjligt den skadehändelse som ersätts som olycksfall i arbetet på basis av 24 § 1 mom. 4
punkten i OlyL samtidigt är en patientskada. Då har OlyL-försäkringsanstalten även rätt att
få tillbaka de ersättningar som betalats ut på basis av denna skadehändelse (patientskada).
Till skillnad från vid patientskador som hänför sig till vård av skador till följd av olycksfall är
förutsättningen för återbetalning alltså inte att patientskadan orsakat kostnader, arbetsoförmåga eller sådant men som skadan till följd av olycksfall inte skulle ha orsakat utan patientskadan.
Utgångspunkten i patientförsäkringen är att vanligen endast kostnader enligt avgiftsnivån i
den offentliga sektorn anses nödvändiga för skada orsakad inom den offentliga sektorn.
Ersättningen kan dock utbetalas enligt avgiftsnivån i den privata sektorn, då det på medicinska grunder varit befogat att använda privat hälsovårdsservice. Denna situation kan exempelvis uppstå om det inte går att få vård i den offentliga sektorn eller om kösituationen i
den offentliga sektorn skulle förlänga väntetiden till vård.
Enligt vedertagen princip i patientförsäkringen kan en patientskada som inträffat i samband
med privat hälso- och sjukvård avvikande från den ovannämnda huvudregeln vårdas privat,
även om motsvarande vård skulle kunna fås mer förmånligt hos den offentliga hälsovården.
Fullkostnadsavgiften ersätts inte av patientförsäkringen. Från patientförsäkringen ersätts ett
belopp enligt klientavgiftslagen, alltså det som den skadade själv skulle ha behövt betala.

3.3. Tillämpning av regressrätt i patientskador
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PFC utreder och avgör patientskadeärenden, då den skadelidande har lämnat in en ansökan
till PFC eller då OlyL-försäkringsanstalten självmant har aktualiserat regressärendet.
Försäkringsbolaget kan ansöka om en utredning av regressrätt, om det är skäl att misstänka
att en patientskada inträffat. Ansökan om utredning framställs till PFC. Ansökan kan vara
fritt formulerad, men bör innehålla samma uppgifter som på blanketten för anmälan om
patientskada som patienten ska fylla i (bl.a. vårdinrättning, när skadan inträffade och vilken
vård, åtgärd e.d. det har varit fråga om). OlyL-försäkringsanstalten ska ange på vilken grund
den anser att det är fråga om en patientskada som berättigar till ersättning. Därefter kan
den skadelidande och inrättningen i fråga framföra sin egen synpunkt på saken. Till ansökan
bifogas kopior av behövliga handlingar (exempelvis läkarutlåtanden och sjukdomsberättelser).
Handläggningen av ett ärende som gäller olycksfallsersättning påverkas inte av en ansökan
om utredning. Däremot måste försäkringsbolaget alltid informera den skadelidande om att
en ansökan om utredning av patientskada gjorts och dess grunder. PFC ger den skadelidande
möjligheten att framföra sin egen åsikt genom att fylla i blanketten för anmälan om patientskada.
Allra först avgör PFC huruvida det är fråga om en patientskada som avses i patientskadelagen. OlyL-försäkringsanstalten gör det egentliga specificerade regresskravet med fakturor
först då PFC har konstaterat att det är fråga om en ersättningsgill patientskada.
Regresskravet kan göras även när försäkringsbolaget redan fått veta att en ersättningsgill
patientskada har inträffat. Denna information kan komma direkt från PFC i samband med
beslutet eller begäran om handlingar.
Ersättningen ska krävas av PFC inom tre år räknat från tidpunkten då den ersättningsberättigade fick veta om skadan eller borde ha vetat om den. En tre års frist tillämpas både på
regressutredning och på specificerade ekonomiska regresskrav.
Patientskadelagen undergår en revidering och enligt RP 298/2018 föreslås det att patientskadelagen från och med 1.1.2021 ska ersättas med patientförsäkringslagen. I OlyL-försäkringsanstaltens regressrätt föreslår Patientförsäkringscentralen inga ändringar i nuläget (47
§ i propositionen).
Mer information om patientskador: Patientförsäkringscentralen, www.pvk.fi

3.4. Läkemedelsskada
Oväntade biverkningar som drabbar användarna av ett läkemedel ersätts av den frivilliga
läkemedelsskadeförsäkringen.
Den som tecknar läkemedelsskadeförsäkring är Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador och försäkringsgivare är för närvarande Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Försäkrade är personer som använder läkemedel i Finland.
Enligt villkoren i läkemedelsskadeförsäkringen ersätter försäkringen läkemedelsskada som
förorsakats av användning av läkemedlet i vårdsyfte, då till denna försäkring ansluten tillverkare, importör, distributör eller försäljare av produkten i sin sedvanliga näringsverksamhet
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har överlåtit läkemedlet för konsumtion i Finland. Nästan alla aktörer i läkemedelsbranschen
i Finland omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen.
Läkemedelsskadeförsäkringen är ett frivilligt ersättningssystem som grundar sig på försäkringsavtalet, där de förmåner som den skadelidande har rätt att få ur statliga medel (t.ex.
från Folkpensionsanstalten) eller från en lagstadgad försäkring avdras från beloppet för
den skada som ska ersättas (försäkringsvillkor för läkemedelsskadeförsäkringen 1.1.2017,
punkt 7).
Läkemedelsskadan betalas inte från läkemedelsskadeförsäkringen till den del som skadan
ersätts på basis av OlyL:s obligatoriska (3 § i OlyL) samt frivilliga försäkring för arbetstiden
och för fritiden (187 § i OlyL).
Ingen regressrätt gentemot läkemedelsskadeförsäkringen uppstår för den försäkringsanstalt som betalar ut ersättning med stöd av OlyL. Enligt 270 § i OlyL möjliggörs regressrätt
endast gentemot den part som med stöd av skadeståndslagen eller någon annan lag är ersättningsskyldig gentemot den skadade, inte på grundval av försäkringen. Till den del läkemedelsskadan gäller en skada enligt produktansvarslagen har däremot den som betalat
ersättningar enligt OlyL regressrätt gentemot den som är ersättningsskyldig (tillverkare,
importör, distributör eller försäljare) enligt produktansvarslagen. OlyL-försäkringsgivaren
kan endast rikta regresskrav mot den ersättningsskyldiga enligt produktansvarslagen till
den del som det för försäkringsgivaren återstår ersättningar som ska betalas till den skadelidande och som överstiger läkemedelsskadeförsäkringens ersättningar. (Närmare uppgifter om produktansvar finns i punkt 4.9.)
Förhållandet mellan OlyL ersättningar, läkemedelsskadeförsäkringen och produktansvaret
beskrivs i bilden nedan.
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Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller psykisk sjukdom, som
sannolikt har förorsakats av ett läkemedel som den skadelidande har använt. En läkemedelsskada är alltid en personskada.
Mellan användningen av läkemedlet och biverkningen (skadepåföljd) ska det finnas ett sannolikt orsakssamband. Sannolikt orsakssamband innebär det att skadepåföljden antingen
är en säker eller sannolik en följd av användningen av läkemedlet. Användning av läkemedlet ska vara den mest sannolika skadeorsaken, då alla andra orsaker beaktats i sin helhet.
Om orsakssambandet endast anses vara möjligt och det finns många andra möjliga orsaker
till skadan, och användning av läkemedlet är inte mer sannolik än de andra, ersätts inte
skadan.
Som läkemedelsskada anses inte en sjukdom eller skada, som orsakats till följd av att läkemedlet inte har avsedd verkan. Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts inte indirekta
skador.
Läkemedelsskadeförsäkringen täcker personskador som är större än ringa och som orsakats av läkemedelsskadan. För att läkemedelsskadan ska vara ersättningsgill, bör skadan ha
förorsakat fortlöpande funktionsnedsättning i minst 14 dagar, en bestående kroppsskada
eller sjukdom eller död. Om skadan inte är så allvarlig, ersätts den skadelidande endast för
kostnader orsakade av läkemedelsskadan samt inkomstbortfall, såvida dessa sammanlagt
överstiger 85 euro efter avdrag av offentliga och lagstadgade ersättningar.
Om den bakomliggande orsaken till personskadan som hänför sig till användning av läkemedlet är att det skett ett fel när läkemedlet ordinerades, betalas ingen ersättning från läkemedelsskadeförsäkringen. Då kan patienten ha rätt till ersättning som betalas från patientförsäkringen.
Ersättningsgilla läkemedelsskador och begränsningar av ersättningsbarheten definieras
närmare i försäkringsvillkoren.
Mer information om läkemedelsskador: Finska ömsesidiga läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, www.laakevakuutus.fi

4. ANSVARSGRUNDANDE SKADOR
4.1. Allmänt om regressrätt vid ansvarsgrundande skador
På skadestånd tillämpas i princip skadeståndslagen (SKaSL). I detta kapitel behandlas de vanligaste typerna av skador i vilka en OlyL-försäkringsanstalt som med stöd av OlyL betalat ut
ersättningar, kan ha regressrätt. Tillämpningen av regressrätt följer allmänna skadeståndsrättsliga principer och skadeståndskravet framförs vanligen direkt till den aktör som är ansvarig för skadan. Om specifika drag utmärker regressrätten eller dess tillämpning, har tanken varit att analysera dem i denna anvisning.
Enligt SKaSL 2 kap 1 § skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakar annan skada
ersätta den, såvida icke annat följer av vad i denna lag stadgas. En försäkringsanstalt som
med stöd av OlyL betalat ut ersättningar har i princip alltid rätt att få det betalda beloppet
av skadevållaren (med beaktande av begränsningarna i 270 § 2 och 3 mom. i OlyL), om skadan förorsakats av oaktsamhet eller uppsåtligen.
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OlyL-försäkringsanstaltens regressrätt kan dock inte vara större än vad den skadelidande är
berättigad att få. Skadevållarens skadeståndsansvar har därför begränsats i skadeståndslagen. Även i strafflagen har det straffrättsliga ansvaret begränsats.
Enligt SKaSL 2 kap 1 & 2 mom. kan skadeståndet jämkas, om skadeståndsskyldigheten finnes
oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har skadan vållats uppsåtligen skall likväl fullt skadestånd utdömas, såvida det ej på särskilda skäl prövas skäligt att nedsätta skadeståndet.
Förorsakar någon som ej fyllt aderton år skada, skall han enligt SKaSL 2 kap 2 § ersätta skadan
i den mån det prövas skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, skadevållarens och den skadelidandes ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.
Skadeståndsansvaret kan även kanaliseras till andra än den som vållat skadan. Enligt SKaSL
3 kap 1 § 1 mom. är arbetsgivare skyldig att ersätta skada, som arbetstagare förorsakar genom fel eller försummelse i arbetet.
Enligt strafflagen 3 kap 4 § 1 mom. förutsätts för straffansvar att gärningsmannen vid tidpunkten för gärningen har fyllt femton år och är tillräknelig.

4.2. Skadevållarens ansvarsförsäkring
Skadevållaren är alltid primärt ansvarig för den skada han eller hon vållat. Om skadevållaren
har en ansvarsförsäkring, kan ärendet lämnas över till ansvarsförsäkringsbolaget i fråga. Ansvarsförsäkringen ger skydd mot skadeståndsskyldighet som kan drabba skadevållaren.
Även om skadevållaren skulle använda sin ansvarsförsäkring och ansvarsförsäkringen i praktiken skulle betala ersättningarna, ligger det egentliga skadeståndsansvaret på skadevållaren.
Genom ansvarsförsäkringen täcker försäkringsgivaren den skadeståndsskyldighet som
åläggs skadevållaren enligt gällande rätt. I regel ersätts dock inte uppsåtligen vållad skada av
ansvarsförsäkringen. Från ansvarsförsäkringen ersätts skador som förorsakats genom oaktsamhet och skador i vilka skadeståndsskyldighet föreligger oavsett vållande (s.k. strikt ansvar). Med vållande avses försummelse av nödvändig aktsamhet, felaktigt förfarande eller
vårdslöshet. Från ansvarsförsäkringen ersätts dock sådan uppsåtligen vållad skada, som försäkringstagarens arbetstagare förorsakat i sitt arbete.
Skadevållaren är alltid ersättningsskyldig även för skador i vilka OlyL-försäkringsanstalten
har regressrätt, men som skadevållarens ansvarsförsäkring inte ersätter (t.ex. avsiktliga gärningar och skadehändelser som enligt ansvarsförsäkringens begränsningsvillkor inte täcks av
försäkringen). OlyL-försäkringsanstaltens regressrätt kan inte inskränkas genom skadevållarens ansvarsförsäkring.
Enligt villkoren i ansvarsförsäkringen ersätter försäkringen vanligen inte skada som drabbar
försäkringstagarens arbetstagare eller jämförlig med sådan till den del som arbetstagaren är
berättigad att få ersättning från den lagstadgade OlyL-försäkringen. OlyL-försäkringsanstalten som betalat ut skadestånd har inte regressrätt gentemot ansvarsförsäkringen i en situation där skadevållaren är den i olycksfallet skadades arbetsgivare.
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Dessutom har OlyL-försäkringsanstalten rätt att med stöd av regressrätt få av ansvarsförsäkringen högst det belopp för vilket skadevållaren är ansvarig och som skadevållarens ansvarsförsäkringsbolag är skyldigt att betala med stöd av SKaSL och villkoren i ansvarsförsäkringen.
Det belopp som betalas tillbaka av ansvarsförsäkringen kan således vara mindre än ersättningarna som betalats från OlyL-försäkringen, exempelvis vad gäller sjukvårdskostnader och
inkomstbortfall. Dessutom finns alltid i ansvarsförsäkringarna ett avtalat försäkringsbelopp
för att sköta ansvarsförsäkringsersättningar och vid ersättning från ansvarsförsäkringen beaktas självriskandelen som enligt försäkringsavtalet betalas av försäkringstagaren. Även i
dessa situationer ligger det egentliga skadeståndsansvaret på den som vållat skadan.
Ett regresskrav framställs alltid mot skadevållaren. Ansvarsförsäkringsbolagen behöver en
anmälan från försäkringstagaren för att handlägga skadeärendet. Regresskrav kan inte framställas direkt mot ett ansvarsförsäkringsbolag, även om bolaget skulle vara känt.
Ett regresskrav med tillhörande fakturor skickas direkt till ansvarsförsäkringsbolaget endast
i de fall där OlyL-försäkringsanstalten, redan då den gör kravet, känner till skadevållarens
ansvarsförsäkringsbolag och vet att skadevållaren redan har gjort en skadeanmälan för ansvarsförsäkringen.
Det är skäl att göra regresskravet så fort som möjligt, så att ansvarsförsäkringsbolaget inte
hinner utbetala till den skadelidande ersättningar som berörs av regressrätten.

4.3. Skador som beror på försummat underhåll
4.3.1. Skador till följd av halk- eller fallolyckor
De vanligaste personskadorna, för vilka försäkringsanstalten har regressrätt, orsakas av halkolyckor som beror på att vinterunderhåll eller halkbekämpning försummats. Halkolyckorna
anses i princip bero på att halkbekämpningen försummats, såvida inte den ansvarige för underhållet kan bevisa att detta skötts korrekt. Således är bevisbördan i halkolyckor omvänd.
Fastighetsägaren är skadeståndsskyldig, om olyckan har inträffat i ett område där fastigheten är ansvarig för underhållet. Underhållsansvaret ligger på fastighetsägaren även då fastigheten är uthyrd eller underhållet sköts t.ex. av ett serviceföretag. Om olycksfallet har inträffat på allmänt område, t.ex. på promenadväg i parken, är kommunen vanligtvis skadeståndsskyldig. Läs mer om detta i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (gatulagen).
Kommunen har underhållsskyldighet för körbanan, d.v.s. bl.a. plogning, hyvling och halkbekämpning.
Halkbekämpning och plogning av trottoar åligger fastighet. Fastigheten ska även köra bort
snö från trottoaren, taket och gården.
Skador i vägbeläggningen, exempelvis gropar i promenadvägens yta, kan förorsaka fallolyckor. Skadeståndsskyldiga kan då vara både fastigheten och kommunen. Fastigheten är

19 (29)

skyldig att informera kommunen om skada, och kommunen är skyldig att reparera de konstaterade skadorna.
Om t.ex. ett träd fallit ner på trafikled kan det leda till olika fallolyckor. Dessutom kan snö
och is falla ner från taket på en fotgängare.

4.3.2. Tillämpning av regressrätt vid skador till följd av försummat underhåll
För regresskravet måste noggranna uppgifter kunna ges om var och när olyckan inträffade.
Det är skäl att göra regresskravet så fort som möjligt, så att förhållandena på olycksplatsen
ännu kan utredas. I brevet med begäran om tilläggsutredning frågas efter noggranna uppgifter om omständigheter, olycksplatsen och dylikt.
Om olycksfallet inträffade på gården eller trottoaren, är fastighetsägaren skadeståndsskyldig
och skadeståndskravet framförs till fastighetsägaren eller disponenten.
Fastigheten kan ägas av ett bostadsaktiebolag. Magistraten sköter ärenden som gäller bostadsaktiebolagen i handelsregistret. Alla uppgifter som nämns i kapitlet kan även hittas med
hjälp av adressen exempelvis i patent- och registerstyrelsens samt skatteförvaltningens gemensamma företags- ja organisationsdatasystem (www.ytj.fi).
Om olycksfallet inträffade på allmänt område, som t.ex. parkväg eller körbana, framställs
regresskravet mot kommunen.
Regresskravet med tillhörande motiveringar riktas direkt till skadevållaren/den skadeståndsskyldiga. Till kravet ska inte bifogas uppgifter om den skadelidandes hälsotillstånd eller ekonomiska omständigheter. Ansvarsförsäkringsbolaget, till vilket skadevållaren har överfört
hanteringen av regresskravet, begär av OlyL-försäkringsanstalten de handlingar som ligger
till grund för kravet (som t.ex. läkarutlåtanden, kvitton och uppgifter om inkomstbortfall).

4.4. Misshandel och annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person
4.4.1. Ersättning av uppsåtlig gärning som olycksfall i arbetet
Misshandel och annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person ersätts om förutsättningarna i OlyL 34 § är uppfyllda. Enligt huvudreglerna ersätts skada orsakad av en dylik
gärning, då orsaken till gärningen är arbetstagarens arbetsuppgift, men ersätts inte om orsaken främst är en omständighet i anslutning till privatlivet. Skadan ersätts inte heller, då
gärningens orsak inte är känd och om misshandeln har inträffat under mat- eller rekreationspaus i närheten av ett område som hör till den plats där arbetet utförs eller i förhållanden enligt OlyL 24 § 1 mom. punkt 2–8. OlyL-försäkringsanstalten som betalat ut ersättning
har regressrätt gentemot skadevållaren.

4.4.2. Tillämpning av regressrätt i skador som orsakats av en uppsåtlig gärning
Regresskravet riktas mot skadevållaren, d.v.s. misshandlaren eller en annan person som begått en uppsåtlig gärning. Till kravet ska inte bifogas uppgifter om den skadelidandes hälsotillstånd eller ekonomiska omständigheter.
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Regresskravet kan behandlas även i samband med en brottsrättegång, då en brottsrättegång
som gäller misshandel har anhängiggjorts. Regresskravet framställs i den brottsrättegång
där misshandelsärendet kommer upp.
För handläggning av regressärendet ska en kopia av brottsanmälan eller ett förundersökningsprotokoll begäras av polisen så snart som möjligt.
Om åklagaren redan har väckt åtal, kan regresskravet framläggas i rätten.
Om en dom har avkunnats i brottmålet kan regresskravet framställas mot den dömda, då
domen har vunnit laga kraft.
Regresskravet kan även handläggas som separat civilmål. Det är då möjligt att få även en
ensidig dom, om motparten är passiv.

4.5. Ansvar grundat på vållande (exempelvis skade- eller dödsvållande)
4.5.1. Allmänt
Skadeståndsskyldighet förutsätter vanligen försummelse av nödvändig aktsamhet, dvs.
oaktsamhet. Bevisbördan ligger på den skadelidande, vilket innebär att den skadelidande
måste bevisa att skadevållaren betett sig vårdslöst och orsakat skadan genom sin handling.
I vissa situationer är bevisbördan emellertid omvänd, och i så fall måste skadevållaren bevisa
att han eller hon handlat aktsamt, för att undvika skadeståndsskyldighet. Dylika situationer
är exempelvis halkolyckor (se stycke 4.3.1) och sjöolyckor (se stycke 4.8).
Skador som orsakats av överträdelse av aktsamhetsskyldighet är exempelvis cykelolyckor
som beror på oförsiktighet. Även små barn kan förorsaka olyckor genom att röra sig oförsiktigt på promenad- eller cykelvägar. Om en vuxen, som har tillsyn över ett barn, handlar på
ett klandervärt sätt och försummar tillsynen över barnet, kan ett regresskrav riktas mot den
vuxna som försummat sitt tillsynsansvar eller mot den vuxnas ansvarsförsäkringsbolag. Exempelvis vårdpersonalen på ett daghem kan vara ansvarig för tillsyn över barnet, då barnet
i daghemsvård.
Ett olycksfall i arbetet kan ha orsakats av en hund eller ett annat djur. OlyL-försäkringsanstalt
som betalat skadestånd kan ha regressrätt gentemot den som är ansvarig för övervakningen
av djuret. Skadeståndsskyldighet förutsätter emellertid oaktsamhet: den som har tagit hand
om djuret har inte övervakat det på lämpligt sätt. Skadeståndsskyldigheten kan även grundas på hundens fientliga inställning, om det kan bevisas att hunden betett sig fientligt mot
människor även tidigare.
Enligt OlyL omfattar försäkringen även olyckor som drabbar arbetstagare under mat- eller
rekreationspauser i närheten av ett område som hör till den plats där arbetet utförs. Med
olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder
till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare. Förutsättning för ersättning är ett sannolikt medicinskt orsakssamband mellan olycksfallet och skadan. En typisk skada under matrasten är att en tand spricker. Enligt produktansvarslagen kan exempelvis idkare av restaurangverksamhet åläggas skadeståndsansvar för en persons tandskada, om det i den serverade
maten finns ett obehörigt främmande föremål eller en annan säkerhetsbrist. (Om skador
enligt produktansvarslagen se punkt 4.9)

21 (29)

4.5.2. Rekvisit för skade- och dödsvållande
Enligt SL 21 kap. 10 och 11 § ska den, som av oaktsamhet förorsakar någon annan en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, dömas för vållande av personskada. Om kroppsskadan
eller sjukdomen vid vållande av personskada förorsakas genom grov oaktsamhet och brottet
även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen dömas för grovt vållande av personskada.
Enligt SL 21 kap. 8 och 9 § ska den som av oaktsamhet förorsakar någons död dömas för
dödsvållande. Om döden vid dödsvållande förorsakas genom grov oaktsamhet och brottet
även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen dömas för grovt dödsvållande.
Exempelvis en person som organiserar olika upplevelseevenemang kan bli ansvarig för
skade- eller dödsvållande, om personen anses ha handlat oaktsamt.

4.5.3. Tillämpning av regressrätt
Försäkringsanstalten som betalat ut skadestånd enligt OlyL på grund av skador grundade på
oaktsamhet har regressrätt gentemot den som vållat skada eller död eller annan skadeståndsskyldig. Förutsättning för regressrätten är att det kan bevisas att skadevållaren handlat oaktsamt.
Regresskravet riktas direkt mot den skadeståndsskyldiga. Regresskravet kan framställas exempelvis mot den som varit ansvarig för att garantera säkerheten och som handlat oaktsamt
i detta avseende.
Till regresskravet ska inte bifogas uppgifter om den skadelidandes hälsotillstånd eller ekonomiska situation.

4.6. Arbetarskyddsförseelse och arbetarskyddsbrott
4.6.1. Rekvisit för arbetarskyddsförseelse och arbetarskyddsbrott
Enligt (ArbSL) 8 § är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. I detta syfte skall arbetsgivaren beakta omständigheter
som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar.
Enligt 63 § i lagen döms för arbetarskyddsförseelse en arbetsgivare eller dennes företrädare
som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra en i denna lag eller i författningar som utfärdats med stöd av den föreskriven skyldighet att
1) utföra idrifttagningsbesiktningar eller återkommande besiktningar,
2) göra en utredning eller utarbeta en plan,
3) tillhandahålla eller installera en skyddsanordning eller personlig skyddsutrustning,
4) skaffa tillstånd för arbete eller göra anmälan om arbete,
5) meddela bruks-, och underhållsanvisningar samt andra motsvarande anvisningar som
behövs vid användningen av en maskin, ett redskap eller en annan teknisk anordning
eller ett hälsofarligt ämne, eller
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6) hålla denna lag framlagd,
Enligt SL 47 kap. 1 § döms för arbetarskyddsbrott en arbetsgivare eller en företrädare för
denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) bryter mot arbetarskyddsföreskrifter, eller
2) förorsakar en bristfällighet eller ett missförhållande som strider mot arbetarskyddsföreskrifterna eller gör det möjligt att ett sådant tillstånd fortgår genom att försumma övervakningen av att arbetarskyddsföreskrifterna iakttas i arbete som lyder under honom eller genom att underlåta att dra försorg om de ekonomiska, organisatoriska eller övriga förutsättningarna för arbetarskyddet,
Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbestämmelserna som i arbetarskyddshänseende kan
anses vara ringa och för vilka straff föreskrivs i ArbSL 63 § (arbetarskyddsförseelse) betraktas
dock inte som arbetarskyddsbrott

4.6.2. Tillämpning av regressrätt i skador till följd av arbetarskyddsförseelse eller arbetarskyddsbrott
OlyL-försäkringsanstalten kan ha regressrätt gentemot den som gjort sig skyldig till arbetarskyddsförseelse eller arbetarskyddsbrott.
Regresskravet med tillhörande motiveringar riktas direkt mot arbetarskyddsansvarig. Om en
förundersökning gjorts anges de arbetarskyddsansvariga personerna i förundersökningsprotokollet.
I princip har OlyL-försäkringsanstalten regressrätt gentemot den huvudentreprenör som
gjort sig skyldig till arbetarskyddsförseelse eller arbetarskyddsbrott. Det går inte att genom
ett avtal mellan underentreprenör och huvudentreprenör eller något annat avtal direkt
överföra det på lagen grundade straff-, skadestånds- eller arbetarskyddsansvaret och därigenom försvaga den skadelidandes och följaktligen OlyL-försäkringsanstaltens rätt att kräva
en betalning som grundar sig på regressrätt av den som är skadeståndsansvarig för skadan.
Avtalet har betydelse endast i förhållandet mellan de två avtalsparterna, och kan inte minska
regressrätten.
I praktiken har straffansvaret även lett till skadeståndsansvar. Därför har OlyL-försäkringsanstalten välgrundade skäl att framställa regresskravet mot huvudentreprenören som gjort
sig skyldig till arbetarskyddsbrott.

4.7. Skada som drabbar passagerare i luftfartstrafik
Vid luftfart i finskt område iakttas luftfartslagen, såvida inte något annat följer av en EUförordning eller en internationell förpliktelse som binder Finland. I luftfartslagen 136 § konstateras att skadeståndslagen tillämpas i regel på skadeståndsansvar för en skada som har
inträffat vid luftfart.
Ett luftfartygs ägare, innehavare och operatör ansvarar oberoende av eventuell oaktsamhet
solidariskt för en skada som användningen av luftfartyget för luftfart vållar personer eller
egendom som inte transporteras i luftfartyget. Den som innehar rätt till luftfartyget genom
äganderättsförbehåll eller som i fråga om luftfartyget innehar någon annan säkerhetsrätt
grundad på ägande eller den som hyr ut luftfartyget är dock inte ansvarig enligt detta moment, förutsatt att uppgifter om luftfartygets operatör har införts i luftfartygsregistret.
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Ovannämnda bestämmelse tillämpas inte på en skada som användningen av ett luftfartyg
för luftfart vållar ett annat luftfartyg, som när skadan inträffar också används för luftfart,
eller personer eller egendom som transporteras i ett sådant luftfartyg. Om ett luftfartyg har
använts olovligt när en skada inträffar, ska en skada som har vållats någon annan än luftfartygets ägare, innehavare eller operatör då ersättas av luftfartygets ansvarsförsäkring till den
del den som vållat skadan inte förmår ersätta den.
Om en flygolycka är ett olycksfall i arbetet, riktas OlyL-försäkringsanstaltens regressrätt mot
flygplanets ansvarsförsäkring för luftfartstransporter.
I internationella överenskommelser samt bl.a. i försäkringsförordningen för lufttrafiken (EU
785/2004) har bestämts att lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer ska ha en försäkring
som täcker lufttrafikföretagens skadeståndsansvar avseende passagerare, bagage, gods och
tredje man.
Enligt bestämmelserna har lufttrafikföretag ett s.k. strikt ansvar för orsakande av skada upp
till ett visst belopp. Lufttrafikföretaget kan således inte befrias från skadeståndsansvar eller
begränsa det för de skador i vilka det kan bevisa att det har försökt vidta alla nödvändiga
åtgärder för att undvika skadan eller att det inte var möjligt att vidta åtgärder. Det är således
fråga om ansvar oavsett vållande. Undantag är situationer i vilka passageraren själv genom
oaktsamhet orsakat skadan eller bidragit till att den inträffade.
Ansvarsbeloppet har begränsats i avtal och bestämmelser. I beräkningarna används som
hjälp en s.k. särskild dragningsrätt, som är en konstgjord internationell valuta. Exempelvis
enligt försäkringsförordningen för luftfart är ett flygbolags ansvar 100 000 särskilda dragningsrätter (ca 108 000 euro) per passagerare. Den särskilda dragningsrättens värde i euro
fastställs dagligen av Internationella valutafonden (IMF) enligt värdet på SDR-enheten
(Special Drawing Right).
Ett flygbolags ansvar kan vara större än så, men för delen som överstiger 100 000 särskilda
dragningsrätter förutsätts minst oaktsamhet.
Vid luftfartsskador framställs regresskravet främst mot flygbolaget. Flygbolaget kan efter
tycke lämna över ärendet till det försäkringsbolag där det tecknat en ansvarsförsäkring för
luftfartstransporter.

4.8. Skada som drabbar passagerare under sjötransport
Ett olycksfall i arbetet kan i sjötrafiken drabba andra än fartygets personal, t.ex. en passagerare på arbetsresa. Enligt sjölagen 15 kap 1 § (5.5.2017/249) finns bestämmelser om transport till sjöss av passagerare och deras resgods i Atenförordningen (EU 392/2009), genom
vilken bestämmelserna i 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare
kom till Finland och tillämpades direkt.
Enligt Atenförordningens bilaga 1, artikel 3, punkt 2 ska transportören vara ansvarig för
skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada som drabbat en passagerare på
grund av någon annan händelse än en sjöfartsolycka, om den händelse som orsakade skadan
berodde på fel eller försummelse av transportören. Bevisbördan för fel eller försummelse
skall ligga på käranden.
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Transportören, i praktiken redaren, ansvarar för personskada som drabbar en passagerare
på grund av händelse som inträffat under transport till sjöss, även om skadan berodde på fel
eller försummelse av transportören.
Om transporten helt eller delvis utförs av någon annan än transportören, är transportören
dock ansvarig som om transportören själv hade utfört hela transporten.
Transportörens skadeståndsansvar vid dödsfall eller personskada på grund av någon annan
händelse än en sjöfartsolycka, är enligt Atenförordningen högst 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) för varje passagerare.
Transportören och passageraren kan genom uttrycklig skriftlig överenskommelse avtala om
en högre ansvarsgräns än vad som anges i Atenförordningen.
Förutom vad som nämnts ovan har transportören rätt att begränsa sin ansvarighet enligt 9
kap 5 § så att för fordringar med anledning av personskada som har tillfogats fartygets egna
passagerare ansvarsgränsen är 250 000 särskilda dragningsrätter multiplicerat med det antal
passagerare som fartyget enligt sitt certifikat har tillstånd att transportera.
Regresskravet med tillhörande motiveringar riktas i första hand mot den transportör som
ingått ett transportavtal med passageraren. Till kravet ska inte i första hand bifogas uppgifter
om den skadelidandes hälsotillstånd eller ekonomiska omständigheter.

4.9. Skador enligt produktansvarslagen
En skadehändelse enligt OlyL kan till exempel inträffa därför att det arbetsredskap som använts i arbetet inte har varit så säkert som det förväntats vara. Den försäkringsanstalt som
betalar OlyL-ersättningar kan även i sådana situationer ha regressrätt med stöd av produktansvaret enligt produktansvarslagen.
I samband med att OlyL stiftades ändrades 13 a § i produktansvarslagen. Ändringen av 13 a
§ trädde i kraft från 1.1.2016 och den möjliggör regressrätt för arbetsolycksfalls- och yrkesskadeförsäkringen även vid skador enligt produktansvarslagen.
I samband med stiftandet av den nya trafikförsäkringslagen (460/2016) utsträcktes även
trafikförsäkringens regressrätt till skador enligt produktansvarslagen från och med
1.1.2017.
Produktansvar enligt produktansvarslagen innebär ersättningsskyldighet för skador, som
produkten har orsakat en person eller egendom som är avsedd för och har använts i privat
bruk eller konsumtion. Skadestånd ska betalas för skada, som är en följd av att produkten
inte har varit så säker som den förväntats vara. Produktansvarslagen är så kallad tvingande
lagstiftning och ansvar enligt produktansvarslagen kan inte begränsas med avtal som ingåtts före skadan.
Ansvar enligt produktansvarslagen är s.k. strikt ansvar, vilket innebär att företagets skyldighet att ansvara för skadorna inte beror på huruvida företaget har agerat vårdslöst eller försummat sina skyldigheter. Orsakssambandet mellan skadan och den produkt som orsakat
den är tillräckligt.
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Enligt produktansvarslagen är produkter alla lösa föremål samt delar, råmaterial och
material som ingår i produkten och som har använts vid tillverkningen av produkten.
Tillverkaren, importören eller i vissa fall försäljaren eller marknadsföraren av en produkt
kan bli ersättningsskyldig för en skada som produkten förorsakat.
Den skadelidande ska bevisa skadan, produktens bristfälliga säkerhet och orsakssambandet
mellan den bristfälliga säkerheten och skadan.
Ersättningen enligt produktansvarslagen fastställs genom att i tillämpliga delar iaktta skadeståndslagen. Ersättningsgilla skador kan således vara person- och sakskador. I produktansvarslagen finns ingen övre gräns för ersättningsbeloppet. Däremot ersätts inte en egendomsskada, vars belopp understiger 385 euro enligt produktansvarslagen.
Ersättningstalan som grundar sig på produktansvarslagen ska väckas inom tre år från det
att den som yrkar på ersättning fick vetskap om skadans uppkomst och ersättningsskyldigheten. Talan ska dock senast väckas inom tio år från det att produkten gavs ut.
Produktansvaret kan konkretiseras även på annan grund än genom produktansvarslagen.
Konsumenten kan få ersättning både med stöd av produktansvarslagen och med stöd av
konsumentskyddslagen. Konsumenten kan i vissa fall välja med stöd av vilken lag han eller
hon yrkar på ersättning.
Bestämmelser som gäller produktansvarslagens produkter tillämpas också på elektricitet.
Skador som förorsakats av elektricitet ersätts även med stöd av elsäkerhetslagen
(1135/2016).
5. ERSÄTTNINGARNAS MOTSVARIGHET I OLIKA ERSÄTTNINGSSYSTEM
5.1. Ersättningar som motsvarar OlyL-ersättningar
I nedanstående tabell visas i huvuddrag motsvarigheten mellan olika ersättningar. Tabellen
visar de olika typerna av ersättningar i OlyL-försäkringen och vad OlyL-försäkringsanstalten
kan få tillbaka från de andra ersättningssystemen.
Vid trafikskador är utgångspunkten principen om fullständig ersättning. Ersättning som utbetalas från trafikförsäkring kan dock sänkas på grundval av den skadelidandes medverkan.
I TrafFL 47 § finns bestämmelser om hur ersättningen kan sänkas eller förvägras på grundval av den skadelidandes medverkan. För att sänka ersättning av personskada på grundval
av medverkan förutsätts, uppsåtlighet, grov oaktsamhet, påverkan av alkohol eller andra
berusningsmedel eller brottsligt förfarande. En motsvarande bestämmelse finns i lagen om
ansvar i spårtrafik 7 §.
Även vid skador som kan ersättas av SKaSL är utgångspunkten principen om fullständig ersättning. OlyL-försäkringsbolaget leder sin regressrätt via den skadelidande och skadevållarens skadeståndsansvar begränsas till det belopp som den skadelidande har rätt till. Enligt
SKaSL 6 kap 1 § kan skadeståndet jämkas (sänkas) efter vad som finnes skäligt, om den skadelidande har medverkat till skadan eller om annan omständighet, som ej hörde till den
skadevållande handlingen, även bidragit till skadans uppkomst.
Typ av ersätt- Trafikförsäkning i OlyL
ring

Patientförsäkring

Ansvarsskador
(SKaSL)
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Sjukvårdskost- Regressrätt fö- Regressrätt föreligger inte för
nader
religger för
fullkostnadsavgiften. Se närsjukvårds-, lämare punkt 3.2.
kemedels- och
resekostnader
på grund av
sjukvård, inklusive fullkostnadsavgift.
Dagpenning
Ersättningen för inkomstbortfall kan variera, efoch olyckstersom den beror på det verkliga bortfallet, som
fallsden skadelidande bevisar. Regressrätten kan såpension
ledes vara begränsad eller den skadelidande kan
ha rätt till en tilläggsersättning.

Men- och
klädtillägg,
vårdbidrag

Rehabiliteringsförmåner

Ökade kostnader för hemvård

Bestående
men
Begravningshjälp

Familjepension

Regressrätt föreligger för sjukvårds-, läkemedels- och resekostnader på grund
av sjukvård, förutom fullkostnadsavgift.
Sjukvårdskostnaderna betalas enligt klientavgiftslagen, d.v.s. enligt vad klienten betalar för ett besök inom offentlig
hälsovård. Utgifterna ersätts efter avdrag av FPA-ersättning.

Ersättning för inkomstbortfall från ansvarsförsäkring som gäller olycksfallspensionen klargörs närmare skilt för sig
efter tabellen. * För självrisktiden för
sjukdagpenning från Folkpensionsanstalten betalas först ersättning för inkomstbortfall till fullt belopp och därefter avdras sjukdagpenningen och beloppet bedöms till 60 procent.
Regressrätten är i regel fullständig.
Vid ansvarsskador har den som drabbats av personskada rätt att få ersättning för sjukvårdskostnaderna och övriga nödvändiga kostnader. Andra nödvändiga kostnader orsakade av skadan
visar den skadelidande med kvitton och
ingen form av summarisk ersättning av
typen men- och klädtillägg eller vårdbidrag används (se VKL 2004/771).
Regressrätten är i regel fullständig vad gäller re- SKaSL innehåller inte bestämmelser om
habiliteringsförmåner och -kostnader.
yrkesinriktad rehabilitering. Pensionsbolagen och FPA sköter den yrkesinriktade rehabiliteringen. Den skadelidande
är skyldig att ansöka om alla lagstadgade förmåner han eller hon har rätt till
(skyldighet att minimera skadorna). Enligt lagen om handikappservice kan en
person ha rätt att få hjälpmedel och
ändringsarbeten i bostaden.
Regressrätten är i regel fullständig, men ersätts
Vid ansvarsskador kan t.ex. hjälp med
över årsdagen.
butiksärenden ersättas som övriga
nödvändiga utgifter, om ett gips hindrar rörligheten och det innebär kostnader för den skadelidande att skaffa
hjälp.
Menersättningens storlek kan variera, även om invaliditetsklassen fastställs enligt samma
kriterier. Regressrätten kan vara begränsad.
Ersättningen för begravningskostnaderna motsVid ansvarsskador har den som ombevarar de faktiska kostnaderna upp till ett rimligt
sörjt begravningen av den förolyckade
belopp. Regressrätten kan vara begränsad eller
rätt till en rimlig ersättning för kostnaden skadelidande kan ha rätt till en tilläggserder orsakade av begravningen.
sättning.
Ersättning utbetalas för förlorat underhåll, om den underhållsberättigade till följd av den
underhållsskyldiges död faktiskt blivit utan nödvändigt underhåll. Regressrätten kan vara
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Sakskada

begränsad eller den skadelidande kan ha rätt till en tilläggsersättning. Saken klargörs närmare skilt för sig efter tabellen*
Regressrätt föreligger bl.a. för glasögon och för
Vid ansvarsskador ersätts sakskadan
kläder som skadats i samband med vård. För öv- enligt dagens värde.
riga sakskador har den skadelidande möjligheten
att få en tilläggsersättning.

* Regressrätt för olycksfallspensionsanstalt som betalat ut ersättningar gentemot ansvarsförsäkringsgivare
Sjukpenningen är primär i förhållande till ansvarsförsäkringens ersättning för inkomstbortfall.
Från ansvarsförsäkringen betalas ersättningen för inkomstbortfall tillbaka till OlyL-försäkringsanstalten efter avdrag av sjukpenningsbeloppet. Ansvarsförsäkringen bedömer att sjukpenningen minskar till 60 procent. OlyL-försäkringsanstalten får då tillbaka 40 procent av dagpenningens belopp från ansvarsförsäkringen. För Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning har löntagaren en självrisktid på 1 + 9 dagar (insjuknandedagen och 9 vardagar), för den tiden utbetalas inte sjukdagpenning. För dessa dagar under självrisktiden utbetalas ansvarsförsäkringens
ersättning för inkomstbortfall till OlyL-försäkringen till fullt belopp och först därefter görs ett
avdrag på 60 procent och 40 procent betalas ut.
Från den ersättning för inkomstbortfall som ska betalas enligt ansvarsförsäkringen avdras arbets- och folkpension, eftersom ingen regressrätt gentemot skadevållaren förekommer i arbets- och folkpensionslagstiftningen. Om den skadelidande får endast arbets- eller folkpension, tar ansvarsförsäkringen i beaktande det faktiska pensionsbeloppet vid avdraget. Om den
skadelidande får pension enligt OlyL, bedömer ansvarsförsäkringen att arbets- och folkpensionen minskar till 60 procent av beloppet på ersättningen för inkomstbortfall. (Se kommentarer nedan 15 procent) Resten av ersättningen för inkomstbortfall, 25 procent, betalar ansvarsförsäkringen ut till den försäkringsanstalt som betalar ut olycksfallspensionen. Exempel: Årsarbetsinkomsten i OlyL-försäkringen är 20 000 euro. Olycksfallspensionens andel är 85 procent
av årsarbetsinkomsten, alltså 17 000 euro. Från ansvarsförsäkringen utbetalas 25 procent av
ersättningen för inkomstbortfallet, alltså 5 000 euro till OlyL-försäkringsanstalten. På ansvarsförsäkringsbolagets ansvar ligger då 40 procent av skadan och på olycksfallspensionsanstaltens ansvar 60 procent. I exemplet har antagits att ansvarsförsäkringens ersättning för inkomstbortfall är lika stor som OlyL-försäkringens årsarbetsinkomst. I princip är en pension enligt OlyL 85 procent en fullständig ersättning för den skadelidandes förlust, med hänsyn till
inbesparingen av utgifter för förvärvande av inkomst för den skadelidande (tidigare förberedande arbeten för lagen RP 53/1981 rd.). HD har i 2007:52 begrundat saken och konstaterat
att avdraget som motsvarar inbesparingen av utgifter för förvärvande av inkomst inte grundar
sig på utredning av pensionstagarens personliga förhållanden, utan på ett av lagen omfattat
antagande. Antagandet kan vederläggas, men bevisbördan för detta ligger hos käranden, som
påstår att olycksfallspensionen inte täcker hans eller hennes inkomstbortfall.
Ersättningen för inkomstbortfall som betalas enligt ansvarsförsäkringen upphör när ersättningstagaren uppnår åldern för ålderspension.
Om olycksfallet medför en delvis nedsättning av arbetsförmågan, bör beaktas att delpensionen som betalas enligt arbetspensionslagarna kräver en nedsättning av arbetsförmågan på
minst 40 procent. OlyL-försäkringsanstalten är då berättigat att få tillbaka de utbetalade ersättningarna utan avdrag, om nedsättningen av arbetsförmågan är under 40 procent. Ansvarsförsäkringsbolaget kan alltså inte dra av den enligt arbetspensionslagarna beräknade pensionen från den ersättning för inkomstbortfall som bolaget betalar ut, om nedsättningen av
arbetsförmågan är under 40 procent.
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Återbetalning av familjepension vid ansvarsskador
I skadeståndslagen 5 kap 4 § stipuleras att om en person som var underhållsskyldig eller som
annars försörjde någon annan har omkommit, har den som var berättigad till underhåll eller
underhållsbidrag, eller som annars för sin försörjning varit beroende av den omkomne, rätt till
ersättning för förlust av underhåll. Enligt skadeståndslagen bestäms ersättningen för förlust
av underhåll med beaktande av vad den som har rätt till ersättning sannolikt hade fått i underhåll av den omkomne och vad den som har rätt till ersättning skäligen behöver för sin försörjning med hänsyn till sina möjligheter att själv försörja sig genom förvärvsarbete och till
övriga omständigheter. I förarbeten till skadeståndslagen (RP 167/2003) behandlas kriterier
som ska beaktas vid bedömning av saken. I dessa förarbeten konstateras att man enligt principerna om fördelsutjämning för förlusten av underhåll borde dra av från det belopp, som den
som har rätt till ersättning sannolikt skulle ha fått i underhåll av den omkomne, till exempel
den familjepension som den som har rätt till ersättning får på grund av dödsfallet. Det är således möjligt att regressrätt inte föreligger gentemot familjepensionen.

5.2. Typer av ersättningar som inte ingår i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen
I följande tabell anges typer av ersättningar som inte ersätts av OlyL-försäkringen, men för vilka den skadelidande kan få ersättning utifrån ett annat system:

Sakskador

Exempelvis kläder som skadats i samband med olyckan; e.d.

Tillfälligt men

Ersättningen för sveda och värk och andra tillfälliga men bestäms med beaktande särskilt av personskadans art och svårighetsgrad, den behandling skadan
kräver och behandlingstiden samt menets varaktighet.
En särskild försämring av den skadelidandes livskvalitet till följd av personskadan kan dessutom beaktas som en faktor som höjer ersättningen, då den skadelidandes livskvalitet har försämrats betydligt mer än livskvaliteten i allmänhet
hos en person som drabbats av liknande personskada.
Bestående kosmetiska men ersätts till den del menet i fråga vanligtvis inte ingår
i bestående funktionellt men.
Personer som står den skadelidande särskilt nära har, om det finns synnerliga
skäl till det, rätt till skälig ersättning för nödvändiga kostnader och inkomstförlust som vården av den skadelidande orsakar dem.

Särskild försämring av
livskvaliteten

Bestående kosmetiskt
men
Ersättning till personer
som står den skadelidande särskilt nära

6. PRESKRIPTION AV REGRESSRÄTT
På regressrätten tillämpas den allmänna preskriptionsregeln fastställd i lagen om preskription av skulder (nedan används förkortningen PreskL), om inte annat bestäms i någon annan
lag. Enligt 4 § i PreskL preskriberas en skuld efter tre år, om preskriptionen inte har avbrutits
före det. Enligt 7 § i samma lag börjar preskriptionstiden för skadeståndsfordran löpa då den
skadelidande fick kännedom om eller borde ha känt till skadan och vem som ansvarar för
skadan.
Eftersom preskriptionstiden för skadeståndsfordran börjar löpa vid den tidpunkt då den skadelidande fick kännedom om skadan och vem som vållat skadan, är det i princip möjligt att
preskriptionen börjar först flera år efter att skadan inträffade. Sent upptäckta skador kan
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förekomma även en mycket lång tid efter skadehändelsen. Enligt förarbetena till PreskL har
främst med tanke på rättssäkerheten i 7 § 2 mom. fastställts att preskriptionen av en skadeståndsfordran alltid måste avbrytas innan tio år har gått från den händelse som har orsakat
skadan. För en skada som upptäcks senare än så kan skadestånd alltså inte längre krävas av
skadevållaren (om inte annat framgår av 7 § 3 mom. i lagen - mer om detta i nästa kapitel).
Undantag till detta är den skadelidandes rätt att kräva ersättning för personskada. Denna
rätt preskriberas inte efter 10 år. Vad gäller detta talas i förarbeten till lagen om brottsoffrets
rätt till skadestånd. OlyL-försäkringens fordran preskriberas således alltid 10 år efter att skadan vållats, och endast den skadelidandes rätt till ersättning för personskada består. Bestämmelsen 7 § 3 mom. i PreskL inverkar just inte i praktiken på regresskraven som anförs
enligt OlyL, då skadan och skadevållaren i allmänhet är kända redan mycket snart efter skadehändelsen. Därför tillämpas den vanliga tre års preskriptionstid i de flesta fall.
Preskriptionstiden för en skadeståndsfordran kan vara längre än tre år, då skadan orsakats
genom en brottslig handling. Enligt 7 § 3 mom. i PreskL preskriberas inte en skuld som grundar sig på ett brott så länge åtal kan väckas för brottet eller så länge brottmålet är anhängigt
vid domstol. Om alltså skadan orsakats genom ett brott, för vilket åtalsrättens preskriptionstid är över tre år, har även den skadelidande rätten att kräva skadestånd under en längre tid
än normalt. Rätten till skadestånd preskriberas inte under den tid ett brottmål behandlas i
domstol. Detta gäller även ovannämnda tio års regel enligt 7 § 2 mom. i PreskL.
Preskriptionslagen är sekundär i förhållande till andra lagar som reglerar preskription av
fordringar. Bestämmelserna i speciallagar åsidosätter således bestämmelserna i PreskL. Om
förfarandet som uppstår vid skadeståndsansvar regleras i andra lagtexter än skadeståndseller strafflagen, är det skäl att för säkerhets skull ta reda på innehållet i speciella preskriptionsbestämmelser, för att undvika onödiga rättsförluster.
I speciallagar kan preskriptionstiden vara längre än den vanliga. Exempelvis vid patientskador finns en speciell absolut tidsfrist, om patientskadan har inträffat 1.5.1987 – 30.4.1999.
Då måste ansökan om ersättning göras senast inom 20 år efter vården. Vid patientskador
som inträffat 1.5.1999 eller senare iakttas den normala preskriptionstiden på tio år.

