
 

 

   
  

Alla läkemedel i Sverige ska vara säkra att använda 

– information om ditt skydd om du får en skada orsakad av läkemedel 

Läkemedel på den svenska marknaden är godkända av Läkemedelsverket 
När du hämtar ut ett receptbelagt läkemedel på ett apotek är det tryggt att veta att alla 
läkemedel som finns till försäljning i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. I deras 
uppdrag ingår att se till att vi har tillgång till säkra och effektiva läkemedel i Sverige.  

Möjligheter till ersättning vid skada 
Även om risken är liten, kan det hända att en patient får en skada av ett läkemedel som inte 
kunnat förutses. Om du skadas av ett läkemedel och det ansvariga företaget är anslutet till 
Läkemedelsförsäkringen kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att kostnadsfritt få 
din sak prövad. Nästan alla läkemedelsföretag med läkemedel i Sverige är anslutna till 
Läkemedelsförsäkringen. 
 
Om du drabbats av en skada och företaget inte är anslutet till Läkemedelsförsäkringen kan du 
vända sig till domstol och få ditt ärende prövat där. Ett första steg att ta kan då vara att 
kontakta det företag som säljer produkten. Företagets ansvar är reglerat i produktansvarslagen 
och skadeståndslagen. 

Skador vid felaktig ordination 
Om skadan beror på att ett läkemedel ordinerats på ett felaktigt sätt bör skadan anmälas till 
patientförsäkringen. Om du får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt 
ersätter inte patientförsäkringen. Däremot kan du anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen. 

Läkemedel i högkostnadsskyddet och Läkemedelsförsäkringen 
Alla företag som har läkemedel i högkostnadsskyddet är inte ansluta till 
Läkemedelsförsäkringen. Med nuvarande lagstiftning tas inte hänsyn till om läkemedlen ingår 
i Läkemedelsförsäkringen eller inte – till exempel vid utbyte av läkemedel med generisk 
konkurrens. Det här har regeringen uppmärksammat och utreder nu hur en obligatorisk 
läkemedelsförsäkring ska utformas som ska gälla läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. 

Om du har frågor om ditt läkemedel 
Om du har frågor om ditt läkemedel ska du kontakta din behandlande läkare eller ett apotek.  
Du kan också vända dig till Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket. De har öppet 
vardagar mellan 08.00–18.00 och du når dem på telefonnummer 0771-46 70 10. 
Ändra inte din medicinering på egen hand utan att först rådgöra med läkare eller 
apotekspersonal.  

 
Mer information Läkemedelsförsäkringen 
www.lakemedelsforsakringen.se 
www.patientforsakring.se 

http://www.lakemedelsforsakringen.se/�
http://www.patientforsakring.se/�
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