Värt att veta om
Läkemedelsförsäkringen

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN
Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag LFF Service AB. Detta
bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, det försäkringsbolag som hanterar
skadorna.
Läkemedelsförsäkringens värdegrund bygger på
• delägarnas ansvarstagande
• tryggheten för patienten
Läs mer vår hemsida www.lakemedelsforsakringen.se, eller vänd dig direkt till:
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
SE-118 92 Stockholm
Telefon: 08-462 37 00
E-postadress: info@lakemedelsforsakringen.se
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DU ÄR AUTOMATISKT FÖRSÄKRAD
För dig som köpt läkemedel på apotek i Sverige, deltagit i kliniska prövningar i Sverige eller
fått läkemedel i svensk vård från läkemedelsföretag anslutna till LFF gäller Läkemedelsförsäkringen. Har du drabbats av en skada kan du anmäla den till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB som sedan prövar ditt ärende.

VI ÄR ALLA OLIKA
Läkemedel är till för att bota, lindra och förebygga sjukdomar. Men vi kan reagera olika på
de ämnen som ingår i läkemedel beroende på våra egna individuella förutsättningar eller
sjukdomens art. Innan ett läkemedel kommer ut på marknaden genomgår det omsorgsfulla
prövningar. Dock är inget läkemedel helt utan biverkningar. Det är alltid viktigt att läsa bipacksedeln som kommer med när du köper läkemedel. Speciellt om du köper receptfritt och
inte fått råd av din läkare. Du kan hitta mer information via FASS, www.fass.se.
Om en oförutsedd biverkan eller läkemedelsskada uppstår, kan den skadade få rätt till ersättning. Den enklaste vägen att få ersättning är att vända sig till Läkemedelsförsäkringen.

Vi är alla olika och reagerar också olika på läkemedel.
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För din egen säkerhet är det viktigt att undvika inköp via internet annat än via ett apotek som
Läkemedelsverket godkänt.

KORT OM NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen täcker de läkemedel, tillhandahållna av en delägare i LFF, som;
• du har köpt genom ett apotek i Sverige som är godkänt av Läkemedelsverket
• du har fått i svensk sjukvård
• du har fått genom deltagande i kliniska prövningar
• har förskrivits, ordinerats och använts i enlighet med föreskrifter och anvisningar.
Försäkringen gäller inte;
• läkemedel som köpts på Internet annat än via ett apotek som
Läkemedelsverket har godkänt
• naturläkemedel eller homeopatiska läkemedel
• receptbelagda läkemedel som inte förskrivits till dig
Om du fått en skada som bedöms vara orsakad av läkemedel där skadan är allvarligare än de
problem du medicinerats för och som läkaren inte kunnat förutse kan du få ersättning från
försäkringen. Om du lider av en allvarlig och livshotande sjukdom måste du vara beredd på
att acceptera svårare biverkningar.
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SKADEANMÄLAN
Anmälan av läkemedelsskada ska göras på
en särskild blankett, en så kallad skadeanmälan. Den hämtar du enklast från Läkemedelsförsäkringens hemsida, eller fyller
i direkt i ”Digital Skadeanmälan” (bank-id
krävs)
www.lakemedelsforsakringen.se
Du fyller själv i skadeanmälan och senare en
fullmakt som ger försäkringsbolaget rätt att
begära in medicinskt underlag, till exempel
sjukjournal och läkarintyg för prövning och
bedömning.

SÅ BEHANDLAS DIN ANMÄLAN
Ditt ärende utreds av Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. En handläggare på försäkringsbolaget utreder din anmälda skada tillsammans med en medicinsk rådgivare som
är erkänd expert på området.

Försäkringsbolaget kopplar in medicinsk rådgivare,
en erkänd expert på området, för den medicinska
bedömningen.

Hänsyn tas till skadans svårighetsgrad och
omfattning samt läkarens möjligheter att
förutse skadan. Om man kommer fram till
att skadan med övervägande sannolikhet är
orsakad av läkemedel och inte har kunnat
förutses samt att den är allvarligare än de
problem du medicinerats för, är du berättigad till ersättning.
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Försäkringen täcker de
läkemedel som sålts genom
ett apotek som är godkänt
av läkemedelsverket eller
läkemedel som du fått i
svensk sjukvård.

ERSÄTTNING FÖR SKADA
Läkemedelsförsäkringen följer svensk skadeståndsrätt, samma regler för ersättning
som till exempel vid en trafikskada.
Akut sjuktid – du kan få ersättning för sveda
och värk samt ersättning för merkostnader
som du drabbats av på grund av din skada.
Kostnaderna skall vara nödvändiga och skäliga med hänsyn till skadan och skall i möjligaste mån styrkas genom kvitton i original.
Vidare kan du vara berättigad till ersättning för inkomstförlust om skadan medfört
att du inte kan arbeta i samma omfattning
som före skadan.
Invaliditetstid – om din skada medför bestående besvär för framtiden kan du få menersättning efter att en medicinsk rådgivare
fastställt en kvarstående invaliditetsgrad. I
menersättningen ingår även ersättning för
anspänning i arbete och ersättning för de
olägenheter du har i hem- och hushållsarbete. Ersättningens storlek är beroende av
invaliditetsgrad samt ålder vid tidpunkten
för invaliditettillstånd.
Ersättning för lyte betalas vid utseendemässiga följder. Skadebetingade merkostnader för framtiden bedöms utifrån ett livslångt perspektiv och betalas ut som ett ka6

pitaliserat engångsbelopp. Ersättningen för
lyte och men samt merkostnader är skattefri
i sin helhet.
Om skadan orsakar dig inkomstbortfall
för framtiden kan du få ersättning för inkomstförlust/livränta. Denna avser skillnaden på vad du skulle ha tjänat som oskadad
och vad du faktiskt tjänar från eget arbete,
pension m m. Utredning görs även av eventuell pensionsförlust.
Handläggningstiden varierar mycket men i
genomsnitt tar det ca 4 månader tills du får
besked.

OM DU INTE ÄR NÖJD
När du fått ditt beslut från Läkemedelsförsäkringen, informeras du om din rätt att
överklaga. Det görs till Läkemedelsskadenämnden som är en oberoende instans sammansatt av medicinsk sakkunniga, lekmän
som representanter för patientintresset och
jurister.
Vill du klaga på handläggningen eller någon annan omständighet kring ditt ärende
kan du vända dig till din handläggare eller
direkt till bolagets klagomålsansvariga.
Läs mer: lff.se/om-du-skadats-av-ettlakemedel/frågor-och-svar

INFORMATION OCH RÅDGIVNING
Det är viktigt att du är uppmärksam på eventuella förfalskade läkemedel. Läkemedelsbranschen arbetar för en ökad säkerhet med bättre förseglingar av förpackningar och system för
kodning av varje enskild produkt. Branschen stödjer också Världshälsoorganisationen WHO:s
internationella program mot förfalskade läkemedel. För din egen säkerhet är det viktigt att undvika inköp via internet annat än via ett apotek som är godkänt av Läkemedelsverket.
Vill du veta mer om läkemedel generellt finns ett antal hemsidor som vi rekommenderar.
www.fass.se
www.mpa.se (Läkemedelsverket)
Om din skada beror på att du behandlats fel i vården kan du vända dig till Patientförsäkringen, www.patientforsakring.se. För patienter som behandlats av oförsäkrad vårdgivare
se, www.pff.se.
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KONTAKT MED SVENSKA LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN
På vår hemsida www.lakemedelsforsakringen.se kan du läsa mer om försäkringsvillkor,
utredning och möjligheter att överklaga. Här finner du också information om LFF Service AB
– organisationen, delägare och partners.

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
SE-118 92 Stockholm
Telefon: 08-462 37 00
E-postadress: info@lakemedelsforsakringen.se
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DU KAN OCKSÅ VÄNDA DIG DIREKT TILL:

