
Exempel: Anna skadar sig i samband med en operation. Personskadan läker inom en kortare tid. 
Här beskrivs vad som händer när Anna anmäler skadan till Löf. 

Skadedag 2 mån 6 mån

1. Anna anmäler
personskada

 till Löf.

2. Anmälan registreras.
Medicinskt underlag tas in 

 med stöd av Annas 
samtycke.

3. När medicinskt underlag
kommit in utreder Löf om
patientskada föreligger. I

många fall behöver 
medicinsk rådgivare  

rådfrågas.

4a. Vid en godkänd 
patientskada får 

Anna information om 
vilken ersättning som kan 

utbetalas.

4b. Om inte patientskada 
föreligger avslutas 

ärendet och Anna får 
information om  

preskriptionsregler och  
möjlighet att klaga på  

beslutet.

5. Anna berättar att
sjukskrivningen

förlängdes med en vecka 
och att hon behövt köpa 

värktabletter. 
Nu mår hon bra.

6. Utifrån Annas uppgifter
får hon ersättning för

förlängd inkomstförlust  
samt merkostnader för 

medicin.

Hon får information om 
preskriptionsregler och 
möjlighet att klaga på  

beslutet. 

Pengarna utbetalas och 
ärendet avslutas.

7. Anna får sin
ersättning.

Om Anna inte är nöjd  
med Löfs beslut kan 

hon ansöka om intern 
omprövning eller 

prövning i 
Patientskadenämnden.

I många fall krävs mer 
underlag som till 

exempel löneintyg,  
sjukskrivningsintyg,  

och kvitton. 
Handläggningen kan 

då ta längre tid.
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