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Mål nr T 10741-20, Teddy Bondefalk ./. Region Stockholm, 

angående skadestånd 

Med ändring av vad som tidigare har angetts justerar Teddy Bondefalk härmed 

sitt skadeståndsyrkande i målet enligt följande. 

1 JUSTERAT SKADESTÅNDSYRKANDE 

1.1 Teddy Bondefalk yrkar att Region Stockholm (regionen) ska förplik-

tas att till honom betala 450 000 kronor jämte ränta enligt 4 § fjärde 

stycket och 6 § räntelagen (1975:635), på 300 000 kronor från dag 

för delgivning av ansökan om stämning och på 150 000 kronor från 

den dag då regionen fick del av det justerade yrkandet, till dess 

betalning sker. 

2 SKÄLEN FÖR TEDDY BONDEFALKS JUSTERING AV SITT 

SKADESTÅNDSYRKANDE 

2.1 Teddy Bondefalk kan konstatera att det saknas vägledande avgör-

anden rörande det allmännas skadeståndsansvar i en situation då ett 

kirurgiskt ingrepp har utförts på en enskild utan att det har funnits ett 

giltigt samtycke till ingreppet. Vidare saknas det vägledande avgör-

anden rörande hur skadeståndets storlek i så fall ska bestämmas. 

Målet får därför anses vara av stor principiell betydelse. 



 

 2 

2.2 Som Teddy Bondefalk tidigare har anfört finns det omständigheter 

som i det här fallet talar för att skadeståndet ska bestämmas till ett 

högt belopp. Till dessa omständigheter hör att det bristande sam-

tycket har avsett avancerade och riskfyllda kirurgiska ingrepp – som 

har utförts under narkos – samt att han inte heller efter operationen 

fick någon information om vilka ingrepp han hade utsatts för (jfr 

avsnitt 5.7 i ansökan om stämning, aktbilaga 1).  

2.3 Mot denna bakgrund anser Teddy Bondefalk att det finns utrymme 

för tingsrätten att bestämma skadeståndet till ett högre belopp än det 

han tidigare har yrkat. Genom den justering av skadeståndsyrkandet 

som Teddy Bondefalk nu gör avser han att ge domstolen det 

processuella utrymme som krävs för att kunna fastställa vad som i 

det här fallet utgör ett skäligt skadestånd (jfr rättsfallet NJA 2012 s. 

211 II p. 13). 

2.4 Justeringen av skadeståndsyrkandet innebär inte att Teddy Bonde-

falk åberopar några nya faktiska omständigheter till stöd för sin 

talan. 

 

Som ovan,  

 

Rikard Samuelsson Erik Scherstén Frida Andersson

  


