
Ett år efter skadedag Två år efter skadedag

Exempel: Petri skadar sin arm under en operation. Till följd av sin skada fick han genomgå en 
omoperation och blev efter det helt sjukskriven i sex månader. Petri har fått ersättning för  
inkomstförlust, sveda och värk samt kostnader. Här beskrivs vad som händer när Petri fortfarande 
har besvär ett år efter skadedagen.

1. Vid kontakt med  
Petri frågar Löf hur

 han mår.

2. Petri berättar att han 
fortfarande har besvär med  
armen och har ett ärr efter  
omoperationen. Han skickar 

in foton på sitt ärr.

3. För att kunna bedöma  
kvarstående besvär 
inhämtas medicinskt 

underlag från sjukvården  
med stöd av Petris  

samtycke.

4. Löf gör en 
invaliditetsbedömning av   

Petris besvär som 
bedöms till sju procent  

och han får också  
ersättning för merärr.

Petri får information om  
preskriptionsregler och  
möjlighet att klaga på  

beslutet.

Pengarna betalas ut och  
ärendet avslutas.

5. Petri får sin  
ersättning.

Om Petri inte är nöjd  
med Löfs beslut kan 

han ansöka om intern 
omprövning eller 

prövning i 
Patientskadenämnden.


	Information på hemsidan�Exempel hur skador som anmäls till Löf utreds
	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. 
	Exempel: Petri skadar sin arm under en operation. Till följd av sin skada fick han genomgå en omoperation och blev efter det helt sjukskriven i sex månader. Petri har fått ersättning för inkomstförlust, sveda och värk samt kostnader. Här beskrivs vad som händer när Petri fortfarande har besvär ett år efter skadedagen.
	Exempel: Maria fick en hjärnblödning under en operation och är sjukskriven sedan dess. Besvären har bedömts till 15 procent invaliditet och Löf har från 6 månader efter operationen lämnat ersättning för förlängd inkomstförlust som en följd av hjärnblödningen. Här beskrivs vad som händer när Maria inte kan återgå i sitt arbete på heltid.



