
 

 

 

  

 

Personskadekommittén 
Cirkulär 1/2007 

 
 

2007-02-07 
 
 
 
 

Villkor för ögonskadegaranti 
Definitioner, förutsättningar för ögonskadegaranti och garantins 
omfattning 
 
 
§ 1 
 
Denna garanti är utfärdad med anledning av att garantihavaren på grund 
av ensidig ögonförlust eller väsentlig nedsättning av synförmåga är 
berättigad till skadestånd. 
 
Normal synförmåga föreligger om synskärpan med fördragbar korrektion är 
lägst 0,7. 
 
Väsentlig nedsättning av synförmågan föreligger vid ettdera av följande 
tillstånd 
 

1. när synskärpan på det skadade ögat uppgår till högst 0,3 med 
fördragbar korrektion 
 

2. när synskärpan är nedsatt på det oskadade ögat och den samman-
lagda synskärpan på båda ögonen med fördragbar korrektion 
understiger 1,0 
 

3. när nedsättning av synförmågan beror på 
 

a) ensidig synfältsdefekt, eller 
b) ensidig linsförlust (afaki), eller 
c) bländningsbesvär på grund av pupillrubbning eller mediegrumling, 

eller 
d) sådan rubbning av ögonmotoriken att det skadade ögat inte kan 

arbeta nöjaktigt när det friska ögat övertäckts (= betydelsen av 
motorikrubbning om det friska ögat skulle skada), eller 

e) komplett homonym hemianopsi eller komplett homonym under 
kvadratantanopsi eller annan dubbelsidig synfältsdefekt om är lika 
invalidiserande, 

 
allt under förutsättning att synhandikappet på grund av skadan är lika 
invalidiserande som vid 1 och det kan antas att en senare förlust av 
eller väsentlig nedsättning av synen på det oskadade ögat (ettdera ögat 



 

 
 

  

 

vid handikapp enligt e)) skulle medföra ett tillstånd som skulle utlösa 
garantifall enligt § 2 a-b. 

 
§ 2 
 
Garantifall 
 
Garantifall föreligger om till följd av olycksfall eller sjukdom 
 

a) synen på det kvarvarande ögat helt går förlorad, eller 
 

b) så allvarlig synnedsättning uppkommer att minst hälften av 
förvärvsförmågan är att anse som varaktigt förlorad trots 
omskolning- eller rehabiliteringsåtgärd, och/eller att för 
garantihavaren uppkommer varaktig kostnad för vård eller 
behandling eller kostnad för omskolning eller rehabilitering. 

 
Garantifall föreligger dock inte 
 

c) vid synnedsättning som orsakats av sjukdom som oavsett den 
skada som föranlett utfärdandet av garantin skulle ha drabbat båda 
ögonen och skulle ha orsakat uppkommen förlorad förvärvsförmåga 
eller kostnad, eller 

 
d) vid synnedsättning som diagnostiseras efter fyllda 65 år och som 

huvudsakligen beror på åldersbetingad ögonsjukdom, såsom senil 
katarakt (grå åldersstarr), kronisk starr eller senil maculadegeration 
(s.k. åderförkalkning i näthinnans gula fläck). 

 
§ 3 
 
Vid garantifall betalas ersättning för garantihavarens inkomstförlust med 
anledning av garantifallet och dennes kostnad för vård, behandling, 
omskolning eller rehabilitering med anledning av garantifallet. Ersättningen 
bestäms enligt skadeståndsrättsliga principer för sådan ersättning vid 
tidpunkten för garantifallet. 
 
Maximalt ersättningsbelopp är 25 000 000 kr. 
 
Garantigivaren är inte skyldig att betala någon ersättning om garanti-
havaren uppsåtligen framkallat garantifallet. 
 
Värdesäkring av livränta 
 
§ 4 
 
Fastställd livränta med anledning av garantifall värdesäkras enligt vad som 
vid varje tid gäller för livräntor som utgår till fullgörande av skadestånds-
skyldighet. 
 



 

 
 

  

 

Åtgärder vid garantifall 
 
§ 5 
 
Om garantihavaren önskar ta garantin i anspråk skall anmälan härom 
göras till garantigivaren. 
 
För att göra det möjligt för garantigivaren att ta ställning till garantifall och 
ersättningens omfattning, är garantihavaren skyldig att – på begäran av 
garantigivaren – lämna upplysningar om sina medicinska och ekonomiska 
förhållanden och till bolaget lämna underlag samt låta sig undersökas av 
garantigivaren anvisad läkare. För att begränsa garantifallets konsekvenser 
är garantihavaren skyldig att efter anmälan om garantifall anlita läkare och 
följa läkarens ordinationer samt följa de anvisningar som garantigivaren 
lämnar. 
 
Garantihavaranens kostnad för läkarintyg, läkarundersökningar och resa i 
samband härmed till utredning av om garantifall föreligger skall vid 
garantifall ersättas av garantigivaren. 
 
Omprövning av ersättning 
 
§ 6 
 
Omprövning av ersättning med anledning av inträffat garantifall kan ske 
endast om förutsättningar för omprövning är uppfyllda enligt de 
skadeståndsrättsliga regler som gällde vid tidpunkten för ersättningens 
bestämmande på grund av garantifallet. 
 
Force majeure 
 
§ 7 
 
Om dröjsmål med utredning/utbetalning av ersättning uppkommer som en 
följd av myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad 
eller liknande händelse är bolaget inte ansvarig för den förlust som kan 
uppkomma. 
 
Preskription 
 
§ 8 
 
Garantigivarens åtagande gäller under garantihavarens livstid och löper 
oberoende av allmänna regler om preskription. För fordran på ersättning 
med anledning av garantifall gäller allmänna regler om preskription. 
 



 

 
 

  

 

Garantitid och premie mm 
 
§ 9  
 
Garantin träder i kraft vid den tidpunkt som anges i den handling 
(Ögonskadegaranti) som garantigivaren utfärdar. Garantigivaren 
finansierar ögonskadegarantin. Denna är ouppsägbar och kan inte heller 
återköpas, belånas eller överlåtas.  
 
§ 10 
 
Garantin gäller för skadefall inträffade från och med den 1 juli 2007. 
 
 
 
 


