การประกันภัยผู้ป่วยเพือ่ ทุกคน

หากผูร้ บั บริการได้รบั
ความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล
–

หากผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

หากผู้รบั บริการประสบความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ผู้รบั บริการมีสทิ ธิ
ยืน่ ค�ำร้ องขอเงินชดเชยตามบัญญัตกิ ฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยทีไ่ ด้ รบั ความเสีย
หายเทศมณฑลและภูมภิ าคทังหมดของประเทศสวี
้
เดนได้ ลงนามในการประกัน
ภัยผู้ป่วยกับ Löf (บริษทั ประกันภัยร่วมของเทศมณฑล)ในแต่ละปี Löf ได้
รับแจ้ งว่ามีผ้ ปู ่ วยได้ รบั ความเสียหายมากกว่า 16,000 รายจากจ�ำนวนทีแ่ จ้ ง
ทังหมดมี
้
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ทไี่ ด้ รบั ค่าชดเชย
แผ่นพับนี ้ให้ ข้อมูลพื ้นฐานเกีย่ วกับการประกันภัยผู้ป่วยของเราการสอบสวนและ
การประเมินทังหมดจะด�
้
ำเนินการตามบัญญัตกิ ฎหมายฉบับปั จจุบนั และเงือ่ นไข
ของการประกันภัย

ความเสียหายที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ 31 ธันวาคม 2014 เป็ นต้ นไป

ผู้รบั บริการจะต้ องแจ้ งความเสียหายภายในสามปี นบั จากทราบว่า
– ความเสียหายนันเป็
้ นรูปธรรมชัดเจน
– ความเสียหายนันอาจสื
้
บเนือ่ งมาจากการรักษาพยาบาลและผู้ป่วยทีไ่ ด้ รั
ความเสียหายมีสทิ ธิขอค่าชดเชย
– ผู้รบ
ั บริการจะเรียกค่าชดเชยจากบริษทั ประกันภัยใด
ก�ำหนดระยะเวลาสูงสุดสิบปี นบั จากวันทีเ่ กิดความเสียหาย

ความเสียหายที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2015 เป็ นต้ นไป

ผู้รบั บริการจะต้ องแจ้ งความเสียหายภายในสิบปี นบั จากวันทีเ่ กิดความเสียหาย

การประกันภัยคุ้มครองในกรณีใด
กรณีท่คี วามเสียหายนัน้ สามารถหลีกเลี่ยงได้

ความเสียหายทีจ่ ะได้ รบั ค่าชดเชยจะต้ องเป็ นความเสียหายทีส่ ามารถหลีกเลีย่ ง
ได้ การรักษาพยาบาลและทันตกรรมใด ๆ ทังหมดมี
้
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะ
แทรกซ้ อนซึง่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ สำ� หรับภาวะแทรกซ้ อนดังกล่าวจะไม่ได้ รบั
ค่าชดเชย

ความเสียหายจากเครื่องมืออุปกรณ์

หากความเสียหายมีสาเหตุมาจากการใช้ อปุ กรณ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ชว่ ย
เหลือ ส�ำหรับการรักษาพยาบาลหรือทันตกรรม ผิดพลาดหรือไม่ถกู ต้ อง ผู้รบั
บริการจะมีสทิ ธิได้ รบั ค่าชดเชย

กรณีการวินจิ ฉัยไม่ถกู ต้องหรือล่าช้า

ถ้ ามีความล่าช้ าในการวินจิ ฉัย ผู้รบั บริการสามารถขอค่าชดเชยได้ หากความ
ล่าช้ านันเป็
้ นท�ำให้ มอี าการแย่ลงเมือ่ เปรียบเทียบกับการวินจิ ฉัยทันเวลา

การติดเชือ้

ในการผ่าตัดแต่ละครังมี
้ โอกาสเสีย่ งเสมอทีจ่ ะติดเชื ้อมีสทิ ธิได้ รบั ค่าชดเชยหาก
ได้ รบั เชื ้อโรคจากการรักษาพยาบาลอย่างไรก็ตามผู้รบั บริการจะไม่มสี ทิ ธิได้ รบั
ค่าชดเชยหากการติดเชื ้อนันเกิ
้ ดจากเชื ้อแบคทีเรียของผู้รบั บริการเอง หรือเข้ ารับ
การรักษาอาการทีม่ คี วามรุนแรงถึงชีวติ

อุบตั เิ หตุ

ผู้รบั บริการจะได้ รบั ค่าชดเชยหากความเสียหายนันเกิ
้ ดจากอุบตั เิ หตุในการ
รักษาพยาบาลหรือทันตกรรม ในระหว่างเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย หรือเนือ่ งจากได้ รบั
ความเสียหายจากสถานพยาบาลหรืออุปกรณ์โดยปกติผ้ รู บั บริการจะไม่ได้ รบั ค่า
ชดเชยหากเกิดสะดุดในระหว่างไปห้ องน� ้ำหรือกรณีคล้ ายกันนี ้

ความคลาดเคลื่อนทางยา

หากความเสียหายเกิดจากการสัง่ ใช้ ยาไม่ถกู ต้ อง ผู้รบั บริการมีสทิ ธิได้ รบั ค่า
ชดเชยผลข้ าเคียงจากยาซึง่ เกิดจากการสัง่ ใช้ ยาได้ ถกู ต้ อง ผู้รบั บริการสามารถ
แจ้ งการประกันภัยเภสัชกรรมได้

การประกันภัยไม่ค้มุ ครองในกรณีใด
การบาดเจ็บจากการจราจรและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน

ในกรณีได้ รบั บาดเจ็บจากการจราจร โดยปกติแล้ วประกันภัยจราจรจะจ่ายค่า
ชดเชยส�ำหรับการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจาก
การจราจรในกรณีได้ รบั บาดเจ็บจากการท�ำงานในขันแรกให้
้
ตดิ ต่อประกันภัย
AFA และการประกันความปลอดภัยเนือ่ งจากการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
(TFA)

การรักษาพยาบาลเอกชน

แพทย์หรือทันตแพทย์เวชปฏิบตั สิ ว่ นตัวหรือเอกชนอยูน่ อกเหนือข้ อตกลงการ
รักษาพยาบาลกับเทศมณฑล/ภูมภิ าค และการรักษาพยาบาลของเทศบาล แต่
ได้ ลงนามประกันภัยผู้ป่วยกับบริษทั ประกันภัยอืน่ ถ้ าผู้รบั บริการไม่แน่ใจว่าจะ
ติดต่อบริษทั ประกันภัยใด ผู้รบั บริการสามารถขอข้ อมูลจากผู้ให้ บริการรักษา
พยาบาลได้

ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ

ทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหายจะไม่ได้ รบั ค่าชดเชยจากประกันภัยผู้ป่วยยกตัวอย่าง
เช่น หากแว่นกันแดดช�ำรุด กระเป๋ าสตางค์ถกู ขโมย หรือฟั นปลอมหาย

การปฏิบตั แิ ละทรัพยากร

ปั ญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ รือทรัพยากรในการรักษาพยาบาลและทันตกรรม ไม่
อยูใ่ นความคุ้มครองของการประกันภัยผู้ป่วยผู้รบั บริการสามารถแจ้ งปั ญหาดัง
กล่าวต่อคณะกรรมการผู้ป่วยหรือคณะกรรมการพิทกั ษ์ของแต่ละเทศมณฑล
หรือภูมภิ าคได้

หากไม่พงึ พอใจกับการรักษาพยาบาล

ในการรักษาพยาบาลมีสงิ่ ใดท�ำให้ ผ้ รู บั บริการรู้สกึ เสียใจ โกรธ หรือผิดหวังหรือไม่
ถ้ ามีโปรดติดต่อคณะกรรมการผู้ป่วยหรือคณะกรรมการพิทกั ษ์ของแต่ละเทศ
มณฑลหรือภูมภิ าคคณะกรรมการผู้ป่วย เป็ นองค์กรอิสระ ซึง่ จะอ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้ บริการรักษาพยาบาลอ่านราย
ละเอียดเพิม่ เติมที่ www.1177.se
หากผู้รบั บริการพบข้ อบกพร่องด้ านความปลอดภัยของผู้ป่วยในการรักษา
พยาบาลจากสถานบริการสุขภาพและพยาบาลหรือทันตกรรม ให้ ทำ� เรื่องร้ อง
เรียนไปยังหน่วยงานตรวจสอบการรักษาพยาบาลและการดูแล (IVO)
IVO เป็ นหน่วยงานของรัฐทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐบาล (กระทรวง
สวัสดิการ)
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.ivo.se

ข้อมูลสัน้ ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยผู้ป่วย
ผู้รับบริการจะได้รับค่าชดเชยในกรณี
–
–
–
–
–
–

ความเสียหายซึง่ สามารถหลีกเลีย่ งได้
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือ		
อุปกรณ์ผดิ พลาดหรือไม่ถกู ต้ อง
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการวินจิ ฉัยผิดพลาดหรือล่าช้ า
หากได้ รบั เชื ้อโรคจากการรักษาและท�ำให้ เกิดการติดเชื ้อ
ความเสียหายจากอุบตั เิ หตุบางกรณี
ความเสียหายทีเ่ กิดจากความคลาดเคลือ่ นทางยา

ผู้รับบริการจะไม่ได้รับค่าชดเชยในกรณี
–
–
–
–
–
–

หากแจ้ งความเสียหายล่าช้ าเกินไป
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหาย
ความเสียหายหรือภาวะแทรกซ้ อนซึง่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
หากการติดเชื ้อเกิดจากเชื ้อแบคทีเรียของตนเองหรือหากโรคทีร่ กั ษาทีม่ 		
ี
อาการรุนแรงกว่าการติดเชื ้อ
หากได้ รบั ผลข้ างเคียงจากยาซึง่ เกิดจากการสัง่ ใช้ ยาถูกต้ อง
ความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างการรักษาอาการรุนแรงถึงชีวติ โดยวิธีที่
ถูกต้ อง

การแจ้งความเสียหาย

ตัวผู้รบั บริการจะต้ องตัดสินใจเองว่าจะด�ำเนินการแจ้ งไปยังเราหรือไม่
ผู้รบั บริการสามารถแจ้ งความเสียหายทีเ่ ว็บไซต์ของเรา www.lof.se โดยเข้ า
สูร่ ะบบด้ วย BankId ในหน้ า Mina sidor แล้ วกรอกข้ อมูลของตนเอง
ผู้รบั บริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้ งจากเว็บไซต์ของเรา
นอกจากนี ้ยังมีแบบฟอร์มดังกล่าวทีโ่ รงพยาบาล ศูนย์อนามัย และคลินกิ ทันต
กรรมผู้รบั บริการสามารถขอแบบฟอร์มดังกล่าวจากคณะกรรมการผู้ป่วยหรือ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ หรือโทรหาเราทีห่ มายเลขโทรศัพท์สายกลาง
08-551 010 00

.
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หากประสบความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ผู้รับ
บริการมีสทิ ธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รับความเสียหายแผ่นพับนี ้ให้ ข้อมูลพื ้นฐานเกีย่ วกับ
การประกันภัยผู้ป่วยของเรา
ส�ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติมโปรดไปทีเ่ ว็บไซต์ของเรา
www.lof.se

Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

โทรศัพท์สายกลาง
โทรสาร (แฟกซ์)
info@lof.se
www.lof.se

08-551 010 00
08-551 011 90

