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Asianosainen terveydenhuollon harjoittaja antaa tällä lomakkeella Potilasvakuutuskeskukselle selvityksen potilaan tutkimuksesta ja
hoidosta. Täyttöohjeet sivuilla 3 ja 4. Tämä lomake on saatavana sähköisessä muodossa keskuksen kotisivuilta.

Selvityksen
antaja

Käsittelytunnus

Saapunut

Selvityksen antajan nimi

Virka-asema

Hoitolaitoksen nimi ja yhteystiedot

Vakuutustiedot

Potilasta ilmoitetun vahingon sattuessa hoitanut oli / hoitaneet olivat
työ- tai virkasuhteessa
valtioon, kuntaan tai
kuntayhtymään

Työnantajan nimi
Sairaanhoitopiiri

Potilas

työsuhteessa yksityiseen terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavaan laitokseen tai yhtiöön (myös omaan
yhtiöön)

Työnantajalaitoksen tai -yhtiön nimi

Y-tunnus

Potilasvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö

Vakuutusnumero

itsenäinen ammatinharjoittaja

Ammatinharjoittajan nimi tai toiminimi

Y-tunnus tai henkilötunnus

Potilasvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö

Vakuutusnumero

-

Potilaan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Ammatti

Potilaan
hoidon syy ja
terveydentila
ilman ilmoitettua henkilövahinkoa

Lähetettiinkö potilas tutkimukseen tai hoitoon jostain toisesta hoitolaitoksesta, mistä?
Mitä sairautta tai vammaa tutkittaessa tai hoidettaessa ilmoitettu henkilövahinko tapahtui tai sai alkunsa?
Päädiagnoosi(t)

ICD-10 -luokituksen koodi(t)

Sivudiagnoosi(t) (jos on)

ICD-10 -luokituksen koodi(t)

Osallistuiko potilas kliiniseen lääketieteelliseen tutkimukseen?
Ei

Tutkimuksen nimi

Kyllä

Kuinka kauan potilas olisi arviolta ollut sairaalahoidossa ilman ilmoitettua henkilövahinkoa?
.

.

saakka tai

vuorokautta

pysyvästi

ei sairaalahoidon tarvetta ilman vahinkoa

Kuinka kauan potilas olisi arviolta ollut työkyvytön ilman ilmoitettua henkilövahinkoa?
.

.

saakka tai

vuorokautta

pysyvästi

ei työkyvyttömyyttä ilman vahinkoa
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Ilmoitetun
henkilövahingon sattumispaikka ja henkilövahingon
määritys

Poliklinikka, osasto tai muu hoitoyksikkö, jossa ilmoitettu vahinko sattui tai sai alkunsa

Sattumisajankohta

Potilasta vahinkohetkellä hoitaneet henkilöt, heidän koulutuksensa ja virka-asemansa

Toimenpide, jonka yhteydessä ilmoitettu henkilövahinko sattui tai sai alkunsa

Toimenpideluokituksen koodi

Ilmoitetun henkilövahingon määritys (diagnoosi(t))

ICD-10 -luokituksen koodi(t)

Ilmoitetun henkilövahingon johdosta tehdyt ylimääräiset toimenpiteet

Toimenpideluokituksen koodit

Tapahtumaselostus ja selvityksen antajan
näkemys ilmoitetusta henkilövahingosta

Jatka tarvittaessa eri lomakkeella

Ilmoitetun
henkilövahingon seuraukset

Aiheutuiko ilmoitetusta vahingosta ylimääräisen sairaalahoidon tarvetta?
Ei

Kyllä, ajalla

.

.

-

.

.

Aiheutuiko ilmoitetusta vahingosta ylimääräisten seurantakäyntien tai muiden hoitotoimenpiteiden tarvetta?
Ei

Kyllä, ajalla

.

.

-

.

.

tai

käyntiä

Aiheutuiko ilmoitetusta vahingosta ylimääräistä työkyvyttömyyttä?
Ei

Kyllä, ajalla

.

.

-

.

.

Aiheutuuko ilmoitetusta vahingosta potilaalle pysyvä toiminnallinen tai kosmeettinen haitta?
Ei

Kyllä, mikä
?

Onko hoito jatkunut jossain muussa hoitolaitoksessa, missä?
Ei

Päiväys ja
allekirjoitus

Kyllä, missä
?

Lisätietoja voi antaa (nimi, yhteystiedot)

Selvityksen antajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys

.

.
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Selvityksen tarkoitus
Potilasvakuutuskeskus pyytää asianosaiselta terveyden- ja sairaanhoidon harjoittajalta selvityksen voidakseen ratkaista,
onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa
kyse potilasvahinkolain säännösten perusteella korvattavasta henkilövahingosta. Lisäksi lomakkeessa tiedustellaan
vakuutustietoja, jotta korvauskäsittelystä
ja mahdollisista korvauksista aiheutuvat
kustannukset voidaan kohdistaa oikeaan vakuutukseen. Nämä tiedot tarvitaan
myös niissä tapauksissa, joissa ei katsota
olevan kyse korvattavasta vahingosta.
Selvityksen antajan tulisi antaa lomakkeella selvitys hoitoon hakeutumisen
syistä, tehdyistä tutkimushavainnoista ja
toimenpiteistä, niiden seurauksista sekä
muista lääketieteellisesti merkittävistä
seikoista. Sen sijaan kantaa ei ole tarkoitus
ottaa siihen, onko kysymyksessä potilasvahinkolain perusteella korvattava vahinko. Sen ratkaisun tekee Potilasvakuutuskeskus osapuolten antamien selvitysten,
potilasasiakirjojen ja muun materiaalin
sekä hankkimiensa asiantuntijalausuntojen perusteella.

Potilasvahinkolain mukaiset
korvausperusteet
Potilasvahinkolain perusteella voidaan
maksaa korvausta Suomessa annetun
terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä
aiheutuneesta henkilövahingosta jäljempänä ilmenevillä perusteilla. Seurauksista,
jotka aiheutuivat siitä sairaudesta tai vammasta, jonka johdosta potilas hakeutui
hoitoon, ei näin ollen voida maksaa korvausta potilasvakuutuksesta.
Hoitovahinko
Hoitovahingolla tarkoitetaan vahinkoa,
joka on seurausta siitä, ettei hoidon toteutuksessa ole saavutettu potilasvahinkolakia sovellettaessa vaadittavaa ammatillisen osaamisen tasoa (ns. kokeneen
terveydenhuollon ammattihenkilön mittapuu). Mikäli vahinko olisi asianmukaisella toiminnalla todennäköisesti vältetty,
sen johdosta voidaan maksaa korvaus.

vakava kun otetaan huomioon infektioriski, hoidettava sairaus tai vamma, infektion
seuraukset ja potilaan muu terveydentila.
Kohtuuton vahinko 1.5.1999 alkaen
Vaikka potilaan tutkimus tai hoito olisi
toteutettu asianmukaisesti, hänelle aiheutunut vahinko voidaan korvata, jos se on
huomattavan vakava suhteessa hoidettavaan sairauteen tai vammaan, vahingon
todennäköisyyteen ja potilaan muuhun
terveydentilaan.
Muut korvausperusteet
Edellä mainittujen lisäksi potilasvakuutuksesta voidaan maksaa korvausta toimenpiteiden tai sairaankuljetuksen yhteydessä aiheutuneesta tapaturmasta,
sairaanhoitolaitteen tai -välineen vian
taikka hoitohuoneiston palon aiheuttamasta vahingosta sekä reseptilääkkeen
toimittamisesta apteekista määräysten
vastaisesti aiheutuneesta vahingosta.
Tarkempia tietoja korvausperusteista sekä
maksettavista korvauksista on saatavilla Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta
www.pvk.fi.

Lomakkeen täyttöohjeet
Selvityksen antaja
Selvityksen antajan tulisi ensisijaisesti antaa koko hoitoyksikön puolesta keskitetysti yksi selvitys potilaan hoidosta. Itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt
voivat kuitenkin antaa jokainen omalta
osaltaan selvityksen, vaikka kyse olisikin
esim. samalla lääkäriasemalla toteutetusta
hoitokokonaisuudesta.

Vakuutustiedot

Infektiovahinko 1.5.1999 alkaen

Jokaisella terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavalla tulee olla potilasvakuutus. Jotta
potilasvakuutusjärjestelmästä aiheutuvat
kustannukset voitaisiin kohdistaa oikein,
tarvitaan kaikissa tapauksissa vakuutustiedot vahinkohetkellä voimassa olleesta vakuutuksesta. Mikäli hoitoon osallistuneet
on vakuutettu eri potilasvakuutuksilla,
tulee kaikista vakuutuksista antaa tiedot.

Mikäli infektio on saanut alkunsa tutkimuksen tai hoidon yhteydessä, korvaus
voidaan maksaa, jos infektio on riittävän

Julkisen sektorin palveluksessa olevien
osalta potilasvakuutus on hoidettu sairaanhoitopiirien tai valtion laitosten kans-

sa tehdyillä vakuutussopimuksilla. Nämä
vakuutukset eivät kuitenkaan kata niitä
henkilöitä, jotka toimivat julkisessa terveydenhuollossa, mutta ovat työsuhteessa yksityiseen yritykseen, toimivat oman
yhtiön kautta tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia (vuokratyövoima ja vast.) Heidän osaltaan vakuuttamisesta tulee huolehtia siten kuin seuraavissa kappaleissa
kerrotaan.
Työsuhteessa yksityiseen terveydenhuollon harjoittajaan olevien osalta työnantajan on huolehdittava, että toimintaa
varten on otettu potilasvakuutus. Tämä
koskee myös niitä ammattihenkilöitä, jotka toimivat oman yrityksen (osakeyhtiö,
kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö) kautta.
Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan on itse huolehdittava, että toimintaa
varten on otettu potilasvakuutus. Henkilöä pidetään itsenäisenä ammatinharjoittajana, jos palkkio hänen antamastaan
hoidosta suoritetaan hänelle itselleen ja
hän on itse vastuussa palkkiotulojensa selvittämisestä ja niistä maksettavien verojen
suorittamisesta.
Eräät terveydenhuoltoalan ammattiliitot
ja etujärjestöt ovat ottaneet jäsenilleen
ryhmäpotilasvakuutuksia. Niiden kattavuudesta saa tietoja ao. liitosta.

Potilas
Ilmoita potilaan henkilötiedot sekä ammatti, jonka suhteen mahdollista työkyvyttömyyttä arvioidaan selvityksessä.

Potilaan hoidon syy ja
terveydentila ilman ilmoitettua
henkilövahinkoa
Potilasvakuutuksesta ei voida missään
olosuhteissa maksaa korvausta niistä
kustannuksista ja menetyksistä, jotka potilaalle olisi aiheutunut ilman korvattavaa
potilasvahinkoakin. Näiden seikkojen selvittämiseksi lomakkeessa kysytään tietoja
potilaan hoitoon tulon syystä.
Ilmoita päädiagnoosina se sairaus tai
vamma, jota tutkittaessa tai hoidettaessa ilmoitettu vahinko välittömästi sattui
tai sai alkunsa. Ilmoita sivudiagnoosina
mahdollinen muu ilmoitetun vahingon
sattumiseen vaikuttanut sairaus tai vamma. Ilmoita myös, mikäli ilmoitettu vahinko sattui kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Liitä tällöin mukaan
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tutkimusta koskevat asiakirjat, erityisesti
tutkimussuunnitelma, kyseistä potilasta
koskeva suostumus osallistua tutkimukseen ja tieto siitä, mihin tutkimusryhmään
potilas kuului.
Lisäksi lomakkeessa tiedustellaan hoitavan tahon arviota sairaalahoidon ja työkyvyttömyyden kestosta ilman vahinkoa.

Ilmoitetun henkilövahingon
sattumispaikka ja henkilövahingon
määritys
Ilmoita hoitolaitoksen poliklinikka, osasto tai muu hoitoyksikkö, missä ilmoitettu
vahinko sattui tai sai alkunsa sekä vahingon sattumisaika. Ilmoita myös mahdollisuuksien mukaan henkilöt, jotka hoitivat
potilasta ilmoitetun vahingon sattuessa
tai saadessa alkunsa sekä heidän koulutuksensa.
Mikäli ilmoitettu vahinko kohdistuu useampaan hoitolaitoksen osastoon tai se on
sattunut pitemmän ajan kuluessa, ilmoita
tiedot soveltuvin osin.
Jos ilmoitettu henkilövahinko sattui tai
sai alkunsa yksittäisen toimenpiteen yhteydessä, ilmoita sen nimi ja toimenpideluokituksen mukainen koodi.
Ilmoita myös ilmoitetun henkilövahingon
suomen- tai latinankielinen nimi ja ICD10 -luokitukseen mukainen koodi. Mikäli
diagnooseja on useita, ilmoita tiedot kaikista.
Jos potilaalle on ilmoitetun henkilövahingon johdosta tehty ylimääräisiä toimenpiteitä, ilmoita niiden nimet ja toimenpideluokituksen mukaiset koodit.

Tapahtumaselostus ja selvityksen
antajan näkemys ilmoitetusta
henkilövahingosta
Koska selvitykseen tulee liittää potilasasiakirjat, selvityksessä ei ole tarkoitus
toistaa niistä ilmenevää, vaan esittää tiivistelmä tärkeimmistä tutkimustuloksista,
perusteista, joilla valittuun diagnoosiin ja
hoitovaihtoehtoon päädyttiin, vahingon
syntymiseen vaikuttaneista syistä, oma
käsitys mahdollisuuksista välttää vahinko,
vahingon johdosta tarpeellisista hoitotoimenpiteistä sekä vahingon vaikutuksesta potilaan terveydentilaan. Ota kantaa
myös vahinkoilmoituksessa esitettyyn.
Mikäli selvitykseen sisältyy tietoja, jotka
eivät käy ilmi potilasasiakirjoista, tietojen
lähde tulisi mainita.
Selvityksessä ei ole tarpeen ottaa kantaa
siihen, onko potilaalla selvityksen antajan
käsityksen mukaan oikeus korvaukseen
potilasvakuutuksesta, vaan tämän asian
ratkaisee Potilasvakuutuskeskus.

Ilmoitetun henkilövahingon
seuraukset
Mikäli ilmoitettu henkilövahinko katsotaan korvattavaksi, maksettavien korvausten suuruuden arvioimiseksi tarvitaan
tietoja vahingon seurauksista. Ilmoita arviosi henkilövahingon vuoksi tarpeellisen
ylimääräisen sairaalahoidon kestosta, avohoitokäyntien määrästä, työkyvyttömyyden kestosta sekä pysyvän toiminnallisen
tai kosmeettisen haitan laadusta. Ilmoita
myös, mikäli potilaan hoito on jatkunut
toisessa hoitolaitoksessa.

Allekirjoitus
Selvityksen antajan tulee päivätä ja allekirjoittaa lomake. Samalla voi ilmoittaa mahdollisia lisätietoja antavan henkilön nimen
ja yhteystiedot.

Selvityksen liitteet
Selvitykseen tulee liittää jäljennökset niistä potilasasiakirjoista ja kuvantamismateriaaleista, jotka on mainittu keskuksen
lähettämässä selvityspyyntökirjeessä.
Asiakirjojen jatkokäsittelyn helpottamiseksi pyydämme, ettei asiakirjoja nidottaisi yhteen.

Oikeus tietojen saantiin ja
vaitiolovelvollisuus
Potilasvahinkolain 5 d §:n nojalla Potilasvakuutuskeskuksella on oikeus saada
korvauksen perusteen ja korvausvelvollisuuden laajuuden määrittämiseksi tarpeelliset tiedot mm. terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalta sen
estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta tai henkilörekisteritietojen luovuttamisesta muualla säädetään. Sen jonka
antamaa hoitoa vahinkoasia koskee, on
luovutettava tiedot korvauksetta.
Potilasvahinkoasian käsittelyyn osallistuvilla on vaitiolovelvollisuus. Asianosaisella
korvauksenhakijalla on oikeus saada jäljennös selvityksestä.
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