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STADGAR
för

PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN
fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den
30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013.

1§
Namn och ändamål
Föreningen, vars namn är Patientförsäkringsföreningen, har till ändamål att – utan att
bereda sig ekonomisk vinning – för medlemmarnas räkning
a)
sköta de angelägenheter som gemensamt åvilar medlemmarna enligt
patientskadelagen (1996:799)
b)
fullgöra de uppgifter som åligger föreningen enligt den lagen eller som annars enligt
föreningens beslut skall åvila föreningen.
c)
i övrigt vara ett forum för frågor om patientförsäkring som är av gemensamt intresse
för medlemmarna.
2§
Medlemmar
Om skyldighet för försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring att vara medlem i
föreningen finns bestämmelser i 15 § patientskadelagen.
3§
Styrelse
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
4§
Styrelsen består av ordförande och fyra andra ledamöter. Två ersättare utses för ledamöterna. Ordföranden, övriga styrelseledamöter och ersättare väljs för en tid av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två av ledamöterna begär
det. Är ordinarie ledamot förhindrad att närvara vid sammanträdet, skall ersättare kallas.
Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Är enbart tre ledamöter
närvarande fordras att de är ense om beslutet. Alla frågor avgörs genom enkel röstmajoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelseledamot får inte delta i beslut i fråga
där han företräder ett väsentligt intresse som kan antas vara stridande mot föreningens.
Styrelsen avgör om ledamot är jävig i viss fråga enligt denna bestämmelse och ledamot skall,
då sådant intresse kan tänkas föreligga, anmäla detta före frågans behandling. I prövning av
jävsfråga får den ledamot som frågan avser inte delta.
Föreningen skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.
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5§
Styrelsen skall sköta föreningens angelägenheter och väl vårda dess egendom. Styrelsen skall
vidare föra räkenskaper över föreningens verksamhet.
Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden.
Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Var och en har rätt att ur medlemsförteckningen
få del av uppgift om försäkringsgivares firma, organisationsnummer och adress.
6§
Styrelsen kan företräda föreningen inför domstolar och andra myndigheter samt ingå
förlikning.
7§
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av endera av styrelsens ordförande eller vice ordförande i
förening med den verkställande direktören.
Den verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma i fråga om löpande
förvaltningsåtgärder inklusive åtgärder avseende reglering och utbetalning av patientskadeersättning enligt 14 § patientskadelagen.
8§
Medlemsavgift
Försäkringsgivare skall betala medlemsavgift till föreningen från den tidpunkt då skyldighet
att ingå i föreningen inträdde.
Medlemsavgift beräknas för kalenderår enligt grunder motsvarande dem som gäller för
medlems ersättningsskyldighet enligt 14 § andra stycket patientskadelagen.
Föreningsstämman har oavsett bestämmelserna i andra stycket alltid rätt att fastställa ett
lägsta belopp för medlemsavgift.
Medlemsavgift skall betalas senast vid den tidpunkt som bestäms av föreningsstämman.
På beloppet som förfallit till betalning har föreningen till dess betalning sker rätt till ränta
enligt en räntefot som för år motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande
referensränta med tillägg av fyra procentenheter.
9§
Revision och redovisning
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses, för tid från
ordinarie föreningsstämma till dess nästföljande ordinarie föreningsstämma hållits, en
auktoriserad revisor. Till revisor kan revisionsbolag utses. Föreningen skall fullgöra sin
löpande bokföring samt upprätta årsbokslut enligt bokföringslagen (1976:125).
Föreningen skall upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1554) om årsredovisning.
Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
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10 §
Förskottsbelopp
Medlem skall på styrelsens anmodan förskottera de belopp, som styrelsen anser erforderliga
för uppfyllandet av föreningens ändamål.
När årsredovisningen fastställs av ordinarie föreningsstämma, skall styrelsen upprätta
avräkning för året med medlemmarna. I avräkningen påförs medlem, som inte inbetalat
begärt förskott senast på av styrelsen bestämda dagen för betalning, ränta för år från denna
dag till dess betalning sker enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda,
vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av fyra procentenheter.
Om de inbetalningar, som medlem enligt avräkning skall göra till föreningen inte betalas till
fullo, skall bristen fördelas mellan övriga medlemmar efter samma grunder som om
motsvarande kostnader direkt påförts dem.
11 §
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång.
12 §
Kallelse till föreningsstämma skall tillsammans med föredragningslista utsändas till medlemmarna senast en månad för stämman. Föredragningslistan skall innehålla uppgift om de
ärenden som skall behandlas vid stämman.
13 §
Önskar medlem få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma, skall förslaget
skriftligen tillställas styrelsen senast 14 dagar före stämman. I sådant fall skall genom
ordförandens försorg till samtliga medlemmar utsändas ett tillägg till föredragningslistan.
På samma sätt kan styrelsen anmäla ytterligare tillägg till föredragningslistan.
14 §
Medlem, som till behandling vid ordinarie föreningsstämma vill framställa förslag till ändring
av dessa stadgar, skall göra detta skriftligen till styrelsen före mars månads utgång, varefter
förslaget genom ordförandens försorg skal delges medlemmarna samtidigt med
föredragningslistan.
15 §
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande punkter behandlas:
1)
2)
3)
4)
5)

Val av ordförande
Val av sekreterare
Upprättande och godkännande av röstlängd
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
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6)
7)
8)
9)

Presentation av årsredovisning och revisionsberättelse
Fastställande och godkännande av årsredovisning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Information om verksamhetsplan och budget för föreningen och
Patientskadenämnden
10) Fastställande av medlemsavgift inklusive inbetalning till ersättnings- och
skadebehandlingsreserv gällande oförsäkrade patientskador jämte försäkringsgivares
avgift för ärendehantering i Patientskadenämnden.
11) Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter samt till revisorerna
12) Förslag från medlemmar
13) Val av styrelseordförande
14) Val av styrelseledamöter och ersättare för dem
15) Val av ordinarie revisorer och ersättare för dessa
16) Val av ledamot i Patientskadenämnden och ersättare för denna när sådant val
erfordras
17) Fastställande av arvode till Patientskadenämndens ledamöter samt andra som deltar
i nämndarbetet
18) Utseende av valberedning
19) Övriga frågor, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
16 §
Finner styrelsen eller revisorerna något ärende vara av sådan vikt, att det bör behandlas före
nästa ordinarie föreningsstämma, skall styrelsen kalla till extra föreningsstämma på sätt som
anges i 12 § beträffande ordinarie föreningsstämma. Stämman får dock hållas redan åtta
dagar efter det att kallelse avsänts. På samma sätt utsätts extra föreningsstämma om minst
en fjärdedel av föreningens medlemmar gemensamt begär detta med angivande av vilket
ärende de önskar upptaget till behandling.
17 §
Vid föreningsstämma har varje medlem rätt att vid omröstning avge röster till det antal som
framgår av nedanstående uppställning. Med premiesumma avses här det belopp, som
fastställs för beräkning av medlems ersättningsansvar enligt 14 § andra stycket
patientskadelagen.
Premiesumma miljoner kronor/år
mindre än
10
10 eller mer men mindre än
50
50 eller mer men mindre än 150
150 eller mer men mindre än 300
300 eller mer
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18 §
Ändring av stadgar m.m.
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid ordinarie föreningsstämma, om samtliga
medlemmar är närvarande vid stämman och tillika överens om ändringen. I annat fall kan
ändring av stadgarna ske genom beslutvid två på varandra följande föreningsstämmor varvid
för beslutets giltighet krävs att minst fyra femtedelar av det sammanlagda antalet röster
avgetts till förmån för ändringsförslaget.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte då förslag om ändring av stadgarna framställs av
Finansinspektionen. I sådant fall skall förslaget tas till behandling vid föreningsstämma
oavsett antalet närvarande medlemmar och för godkännande av ändringsförslaget krävs
enbart enkel röstmajoritet.
En beslutad ändring av stadgarna skall fastställas på sätt som anges i 15 § patientskadelagen.
Övriga ärenden avgörs genom enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid
stämman utslagsröst.
Medlem får inte rösta i fråga rörande sådan del av föreningens verksamhet, i vilken han inte
deltagit.
Vid föreningsstämma får inte ärende avgöras, som inte upptagits i den utsända
föredragningslistan, utom då ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller
omedelbart föranleds av ärende som där skall avgöras.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske genom sluten omröstning om någon begär det.
Protokoll över förhandlingarna vid föreningsstämman skall tillställas medlemmarna.
19 §
Utträde ur föreningen
Försäkringsgivare som inte längre meddelar patientförsäkring får anses ha utträtt ur
föreningen vid utgången av det kalenderår under vilket försäkringsgivaren upphört att
meddela patientförsäkring.
Försäkringsgivaren ansvarar därefter endast för sin andel ersättningsbelopp enligt 14 §
första stycket patientskadelagen för skador som inträffat före utgången av nämnda år.
Försäkringsgivaren är skyldig att, om inte annan överenskommelse träffats, ställa av
styrelsen godkänd säkerhet för fullgörande av denna sin ansvarighet.
20 §
Tvist
Tvist i anledning av dessa stadgar skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler för försäkringstvister.
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21 §
Upplösning av föreningen
Vid upplösning av föreningen skal eventuella tillgångar och skulder fördelas på
medlemmarna i förhållande till deras respektive andelar beräknade enligt grunder
motsvarande dem som gäller för medlems ersättningsskyldighet enligt 14 § andra stycket
patientskadelagen.
22 §
Tillsyn
Föreningen står under Finansinspektionens tillsyn.
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