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Ny försäkring hos LÖF för läkemedel som föreskrivs utanför
godkänd indikation
Ärendebeskrivning
Patienter som anser sig ha blivit skadade av ett läkemedel kan vända sig till Svenska
Läkemedelsförsäkringen AB för att få sin sak prövad. För patienter som vårdas i
Region Jämtland Härjedalen eller hos vårdgivare som har avtal med regionen finns
också en patientförsäkring hos LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).
LÖF har nu tagit fram en ny försäkring för läkemedel som föreskrivs utanför
godkänd indikation. Försäkringen förutsätter dock att Löfs fullmäktige skriver
under ett beslut om att godkänna en sådan försäkring per capsulum och att alla
Sveriges regioner väljer att teckna en sådan försäkring genom att skriva under Löfs
nya försäkringsavtal och skicka tillbaka detta till Löf.
Läkemedelsförsäkringen AB offentliggjorde vid årsskiftet 2017-2018 en skärpning
av sina försäkringsvillkor. Det innebär att försäkringen inte längre omfattar skador
orsakade av läkemedel utanför godkänd indikation som kan antas ha sin
upprinnelse i en generell rekommendation från myndighet eller hälso- och
sjukvården. Eller om läkemedel föreskrivits på ett omfattande och systematiskt sätt
och för vilket Läkemedelsverket inte funnit att det föreligger en positiv risk eller
nytta i balans. Eftersom inte heller LÖFs patientförsäkring täcker sådana skador
innebär det, med några undantag för barn, att det är patienterna själva som just nu
står för den ekonomiska risken om skador uppstår. Det är anledningen till att Löf
nu tagit fram en försäkring som omfattar det som Läkemedelsförsäkringen genom
sin nya villkorstolkning undantagit.
Bolagsstämman är Löfs högsta beslutande organ och Löfs ägare, Sveriges regioner,
representeras vid bolagsstämman av högst två fullmäktigeledamöter var. Region
Jämtland Härjedalens ombud i LÖF fram till ordinarie bolagsstämma i maj 2019 är
Ann-Marie Johansson (S) och Elin Lemon (C). Nya ombud har sedan valts för
perioden fram till 2022-12-31. Beslutsfattande på bolagsstämma sker enligt
aktiebolagslagens regler. Där finns möjlighet att fatta beslut per capsulam. Det
innebär att protokollet från bolagsstämman skickas till ägarna som skriver på
protokollet i stället för att ombuden samlas till bolagsstämma och protokollet skrivs
under av ordföranden och utsedda justerare.
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Om villkoren för försäkringen uppfylls kommer försäkringen att träda i kraft från
och med 1 januari 2019. Premien för denna nya försäkring förväntas uppgå till 13,5
miljoner kronor per år och ska fördelas mellan regionerna utifrån antal invånare.
Eftersom försäkringen börjar gälla redan i år tar Löf ut en extra premie för 2019.
För Region Jämtland Härjedalen är premien för 2019 171 000 kronor.

Regiondirektörens förslag
1. Region Jämtland Härjedalens ombud i Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (Löf) får i uppdrag att underteckna protokoll per capsulam,
Löf 2019-03-05.
2. Regiondirektör och regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna försäkringsavtalet.
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