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Läkemedelsförsäkringen utser ny VD 
 

Läkemedelsförsäkringens styrelse har utsett Robert Ström till ny VD i samband med att tidigare VD Anders 
Öhlén går i pension. Robert Ström har 25 års erfarenhet av läkemedel och medicinteknik och har bland annat 
arbetat på läkemedelsföretaget Baxter i elva år där han också varit VD. Robert har suttit med i 
Läkemedelsförsäkringens styrelse sedan 2002, varit dess ordförande sedan 2008 och har även varit mångårig 
styrelsemedlem, tillika styrelseordförande i Läkemedelsindustriföreningen (LIF). 
 
– Jag är både hedrad och glad över det förtroende jag fått i och med min nya roll på Läkemedelsförsäkringen, 
säger Robert Ström. Läkemedelsförsäkringen är en viktig vårdaktör som tar ansvar och verkar för en trygg 
patienttillvaro i Sverige och jag ser fram emot att fortsätta samarbeta med hälso- och sjukvården för en säkrare 
läkemedelsanvändning och erbjuda vår hjälp till de patienter som drabbats av en läkemedelsskada.   
 
Nästan alla läkemedelsbolag som verkar i Sverige (99 procent av alla sålda läkemedel) är med i 
Läkemedelsförsäkringen. Försäkringens syfte är att hjälpa patienter i Sverige som anser sig ha skadats av ett 
läkemedel att få tillgång till en enkel och kostnadsfri reglering av skadan. 
 
– Det känns mycket tryggt att lämna över VD-posten till Robert Ström som har en gedigen och relevant 
kompetens inom området och som dessutom varit mycket delaktig i vår verksamhet genom sitt tidigare 
styrelseuppdrag, säger Anders Öhlén, före detta VD för Läkemedelsförsäkringen.  
 
Alternativet till att vända sig till Läkemedelsförsäkringen vid en skada är att vända sig till domstol och åberopa 
skadeståndslagen eller produktansvarslagen. En process i domstol tar oftast lång tid och kräver en omfattande 
bevisning. För att man ska kunna få ersättning enligt skadeståndslagen måste skadan ha orsakats genom 
vårdslöshet. För att man ska kunna få ersättning enligt produktansvarslagen måste man ha konstaterat en 
säkerhetsbrist hos produkten. Läkemedelsförsäkringen är en så kallad no-fault-försäkring som innebär att 
försäkringen kan ersätta läkemedelsskador oavsett om det är klarlagt hur skadorna har ”vållats” eller om 
produkten som använts haft en säkerhetsrisk. 
 

Robert Ström tillträder sin nya roll den 1 maj.  
 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 
Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen 
Tel: 070 296 1620 
E-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se 
 
 

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 

1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige. Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska 

få ekonomisk ersättning och omfattar alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i 

Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till Försäkringen. Jämfört med produktansvarslagen 

ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett enkelt sätt få kompensation utan att behöva gå via domstol och utan att behöva bevisa att 

läkemedlet som orsakat skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, distributionsföretag och företag 

som utvecklar läkemedel. 
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