Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta
Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon
yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään
potilasvahinkolaissa.

Ennen kuin ryhdyt täyttämään ilmoitusta,
lue tästä esitteestä
• milloin sinun kannattaa tehdä vahinkoilmoitus
• mitä seikkoja ilmoituksessa pitää huomioida
• miten asian käsittely Potilasvakuutuskeskuksessa etenee

Vahinkoja ei aina voi välttää
Terveydenhoitoon liittyy väistämättä
riskejä. Hoito ei aina tuota toivottua
tulosta ja joskus se aiheuttaa jopa
vahinkoa hoidettavalle. Potilasvakuutus korvaa tutkimuksissa ja hoidoissa syntyneitä haittoja ja menetyksiä potilaalle tietyin ehdoin.

Kolmannes korvataan
Vain noin kolmannes ilmoitetuista
vahingoista korvataan. Yleisin syy vahinkoilmoituksen hylkäämiseen on
se, että vahinkoa ei ole voitu välttää,
vaikka potilasta on hoidettu ammattitaitoisesti. Infektiovahingoista korvataan vain hoidettavaan sairauteen
nähden riittävän vakavat tapaukset.
Myöskään vähäisiä vahinkoja ei korvata. Jos vahinko aiheuttaa enintään 200 euron menetyksen tai paranee täydellisesti lyhyen ajan kuluessa, sitä pidetään vähäisenä.
Tarkempia tietoja korvausperusteista löydät vahinkoilmoituksesta ja
Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta.

Milloin vahinkoilmoitus kannattaa tehdä?
Potilasvakuutus maksaa korvausta, mikäli potilasvahinkolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Sinun kannattaa siis tehdä
vahinkoilmoitus ainoastaan silloin, kun
tutkimuksesta tai hoidosta on mielestäsi
koitunut henkilövahinko itsellesi tai läheisellesi.
Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, ruumiinvammaa tai kuolemaa. Pelkästä
mielipahasta, harmistuksesta tai ajanhukasta ei voi saada korvausta potilasvakuutuksesta.
Mikäli olet muuten tyytymätön terveydenhuollossa saamaasi hoitoon tai kohteluun, voit tehdä potilaslain nojalla muistutuksen kyseisen hoitolaitoksen johtajalle.
Hän on velvollinen selvittämään asian ja
vastaamaan muistutukseen.
Voit myös tehdä kantelun hoidostasi tai kohtelustasi. Lievemmissä tapauksissa kantelu tehdään lääninhallitukseen, mutta jos on kysymys potilaan kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen liittyvästä hoitovirhe-epäilystä, kantelu tehdään Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan (ent. TEO). Muistutuksen tai kantelun perusteella ei makseta vahingonkorvausta, mutta saatetaan korjata epäkohta tai antaa esimerkiksi huomautus väärin toimineelle henkilölle.
Ennen vahinkoilmoituksen tekemistä olisi hyvä keskustella hoitavan
lääkärin tai jonkun muun asianosaisen kanssa epäonnistumisen syistä ja
ilmoituksen tarpeellisuudesta. Myös hoitolaitoksen potilasasiamies ja sosiaalityöntekijä voivat neuvoa asian selvittelyssä. Potilasvakuutuskeskus
kuitenkin ratkaisee saamiensa selvitysten perusteella itsenäisesti, korvataanko vahinko.
Vahinkoilmoituksen kanssa ei tarvitse hätäillä; sen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä hetkestä, jolloin potilas on saanut tai hänen olisi
pitänyt saada tieto vahingosta. Usein on hyvä ennen ilmoituksen tekemistä odottaa jonkin aikaa, jotta asian käsittelyn pohjaksi saadaan mahdollisimman hyvät tiedot vahingon seurauksista.

Näin täytät vahinkoilmoituksen
Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti, se nopeuttaa asiasi käsittelyä. Lomake löytyy
Potilasvakuutuskeskuksen
kotisivuilta. Voit myös pyytää sen keskuksesta tai hoitolaitoksesta. Täytä se tietokoneen ruudulla tai tulosta
ja kirjoita siistillä käsialalla.
Lähetä lomakkeen paperiversio Potilasvakuutuskeskukseen (Bulevardi 28,
00120 Helsinki).
Tietokoneella täytettyä lomaketta ei voi lähettää sähköisesti. Muista allekirjoittaa lomake.
Voit myös pyytää neuvoa hoitolaitoksen potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä.
Ilmoitettavaa vahinkoa edeltänyt tutkimus tai hoito
Kerro, mitä sairautta tai vammaa tutkittaessa tai hoidettaessa vahinko
sattui tai sai alkunsa. Ilmoita ajankohta, jolloin sairauden ensimmäiset oireet ilmenivät, vaikka itse ilmoittamasi vahinko olisi sattunut myöhemmin. Nämä tiedot auttavat Potilasvakuutuskeskusta arvioimaan, miltä
ajalta sairauskertomukset on tarpeen hankkia.
Hoitolaitos tai vastaanotto, jota ilmoitus koskee
Ilmoita tässä kohdassa ainoastaan se tai ne hoitolaitokset tai vastaanotot,
joita ilmoituksesi koskee. Potilasvakuutuskeskus kohdistaa tapauksen selvittelyn tämän tiedon perusteella, joten on tärkeää, että se on oikein ja
että kohdassa ei ilmoiteta turhaan ylimääräisiä hoitopaikkoja.
Muut hoitolaitokset ja vastaanotot
Ilmoita tässä kohdassa kaikki muut hoitolaitokset tai vastaanotot, joissa
olet saanut hoitoa kyseiseen vammaan tai sairauteen. On tärkeää ilmoittaa kattavat tiedot heti, jotta Potilasvakuutuskeskus voi kerralla pyytää
kaikki selvitykset. Se nopeuttaa asian käsittelyä. Huomioithan, että nämä
tutkimukset tai hoidot voivat ajoittua myös ennen ilmoitetun vahingon
sattumisaikaa.

VAHINKOILMOITUS
POTILASVAHINGOSTA
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Tämä lomake on tarkoitettu 1.5.1999 tai sen jälkeen sattuneen potilasvahingon ilmoittamiseen.
Tämä lomake ja korvauksenhakijoille tarkoitettu esite ovat saatavissa myös Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta.
Potilasvakuutuskeskuksen
merkintöjä

Käsittelytunnus

Potilas
Potilas

Sukunimi

Saapunut

Henkilötunnus

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

Potilas kuollut

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Ammatti

Puhelin päivisin (myös suuntanumero)

Alaikäisen tai vajaavaltaisen potilaan edunvalvojan nimi, osoite ja puhelin

Ilmoita tiedot siitä henkilöstä, jonka terveyden- ja sairaanhoitoa vahinkoilmoitus koskee. Ammattia koskevaa tietoa tarvitaan
mahdollisen työkyvyttömyyden arvioinnissa. Jos potilas ei ole työelämässä, ilmoita syy siihen (esim. eläkeläinen, työtön,
opiskelija, äitiysvapaalla, jne.). Jos potilas on ilmoituksen tekohetkellä alaikäinen tai jos tuomioistuin tai maistraatti on
määrännyt täysi-ikäiselle potilaalle edunvalvojan, ilmoita huoltajan tai edunvalvojan nimi ja yhteystiedot. Päätös lähetetään
tiedoksi tälle henkilölle. Liitä mukaan jäljennös edunvalvojamääräyksestä.
Ilmoitettavaa
vahinkoa edeltänyt tutkimus
tai hoito

Minkä sairauden, vamman tai oireen tutkimuksessa tai hoidossa katsot nyt ilmoitettavan potilasvahingon aiheutuneen?
Tämän sairauden tai oireen alkamisaika taikka vamman sattumisaika

Ilmoita se sairaus, vamma tai oire, joiden johdosta potilas alun perin hakeutui tutkimuksiin tai hoitoon.
Ilmoita myös, milloin tämä sairaus tai oire ensimmäisen kerran ilmeni taikka vamma sattui.
Hoitolaitos tai
vastaanotto,
jota ilmoitus
koskee

Sairaala, terveyskeskus, lääkäriasema, yksityisvastaanotto tms, jossa ilmoitettavaan vahinkoon johtanut tutkimus tai hoito toteutettiin? Jos hoitolaitos on yksityinen, ilmoita myös lääkärin tai muun hoitoa antaneen henkilön nimi.

Vahingon sattumisaika
Hoitolaitoksen postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Ilmoita tässä kohdassa ainoastaan se tai ne hoitolaitokset tai vastaanotot, jossa katsot potilasvahingon tapahtuneen ja
vahingon sattumisaika. Mikäli sattumisajankohta ei ole tarkasti määriteltävissä, ilmoita aikaväli tai yksilöi ajankohta muulla
tavoin (esim. kuukausi-vuosi).
Muut hoitolaitokset ja
vastaanotot

Missä muissa hoitolaitoksissa potilasta on tutkittu tai hoidettu? Jos hoitolaitos on yksityinen, ilmoita myös lääkärin tai muun hoitoa antaneen henkilön nimi.
Hoitolaitoksen nimi

Hoitolaitoksen nimi

Hoitolaitoksen postiosoite

Hoitolaitoksen postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Postinumero ja postitoimipaikka

Ilmoita tässä kohdassa muut hoitolaitokset ja vastaanotot, joissa potilas on ollut tutkittavana tai hoidettavana potilasvahingon tai alkuperäisen sairauden taikka vamman takia. Tämä hoito on voinut tapahtua myös ennen ilmoitetun potilasvahingon
sattumisaikaa. Mikäli hoitolaitoksia on enemmän kuin kaksi, ilmoita muista vastaavat tiedot liitteellä.

Miten korvauskäsittely etenee?
Vahinkoilmoituksesi rekisteröinnin jälkeen Potilasvakuutuskeskus pyytää sairauskertomukset ja
muut selvitykset hoitolaitoksista.
Myös hoidon antajalle tarjotaan
mahdollisuus esittää oma näkökantansa.
Asiantuntijalääkäri arvioi tapauksen, kun kaikki tarvittavat selvitykset on koottu. Mikäli vahinkoilmoitus koskee useita
lääketieteen erikoisaloja tai on
erityisen hankala, pyydetään asianlausunto useammalta taholta.
Korvauskäsittelijä tutustuu
asiakirjoihin saatuaan lääkärinlausunnon ja muut asiakirjat ja
laatii niiden perusteella korvauspäätöksen.
Korvauspäätös lähetetään postitse korvauksen hakijalle. Siitä ilmenevät tapahtumatiedot, ratkaisuun vaikuttaneet säännökset sekä oikeudellisesti ja lääketieteellisesti perusteltu korvausratkaisu. Kirjeessä
neuvotaan myös, kuinka sinun tulee menetellä, ellet ole tyytyväinen päätökseen.
Yli puolet tapauksista ratkaistaan puolen vuoden sisällä. Lääketieteellisesti tai oikeudellisesti hankalien tapausten käsittely saattaa kestää tätä
pidempään.
Myönteisessä tapauksessa saat päätöksessä lomakkeen, johon voit
merkitä oman rahallisen korvausvaatimuksesi. Muista säilyttää kuitit ja
liittää ne hakemukseesi.
Korvausvaatimuksen saatuaan Potilasvakuutuskeskus hankkii tarvittavat
lisäselvitykset ja arvioi korvausten määrän ja antaa niistä korvauspäätökset.

Millaisia korvauksia maksetaan?
Potilasvakuutuksesta korvataan ainoastaan potilasvahingon aiheuttamat
ylimääräiset kustannukset ja menetykset. Tämän vuoksi päätöstä tehtäessä

arvioidaan, miten potilaan terveydentila olisi kehittynyt siinä tapauksessa,
ettei vahinkoa olisi sattunut. Alun perin hoidetun sairauden tai vamman
joka tapauksessa aiheuttamia kustannuksia ja menetyksiä ei korvata.
Potilasvakuutuksen korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain
henkilövahinkoja koskevien säännösten mukaan. Samoja perusteita käytetään esimerkiksi liikennevahinkojen korvaamisessa.

Potilasvakuutuksesta voit saada seuraavia korvauksia
• tarpeelliset sairaanhoitokustannukset
• tarpeelliset muut kulut
• työkyvyttömyydestä aiheutunut ansionmenetys
• kipu, särky ja muu tilapäinen haitta akuutissa sairausvaiheessa
• pysyvä toiminnallinen ja kosmeettinen haitta
• läheisen kulut ja ansionmenetys akuutissa sairausvaiheessa
• kohtuulliset hautauskulut
• tarpeellisen elatuksen menetys siihen oikeutetulle
Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta löydät tarkempia tietoja korvauksista.
Potilasvakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään muiden
lakien perusteella maksetut korvaukset. Vähennettäviä ovat mm. sairausvakuutus- ja kansaneläkelakien, työ- ja virkaeläkelakien sekä tapaturmaja liikennevakuutuslakien mukaiset korvaukset.

Potilasvakuutuskeskus
• hoitaa potilasvakuutuksen korvaustoiminnan
• toimittaa vahinkojen ennaltaehkäisyä palvelevaa tietoa hoitolaitoksille
• teettää tutkimuksia ja osallistuu potilasturvallisuustyöhön

Potilasvakuutuskeskus
www.pvk.fi
Bulevardi 28, 00120 Helsinki
Neuvonta 040 450 4590
Korvauskäsittelyn faksi 040 450 4694

Muistilista
Ennen vahinkoilmoituksen tekemistä
• varmista, että kysymyksessä on asia, joka kuuluu
Potilasvakuutuskeskuksen käsiteltäväksi
• keskustele hoitavan lääkärin kanssa
• kysy neuvoa potilasasiamieheltä
• tutustu tämän esitteen ja vahinkoilmoituksen
ohjeisiin
Mikäli haet korvausta
• täytä vahinkoilmoitus huolellisesti
• allekirjoita lomake
• lähetä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen
• säilytä kuitit itselläsi ja ota niistä kopiot, jos haet
korvausta muualta
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Korvauspäätös
• saat sen postitse
• myönteisessä tapauksessa saat samalla lomakkeen,
johon voit merkitä rahallisen korvausvaatimuksesi
• liitä kuitit hakemukseen
• palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna

