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Till regiondirektören, kommunikationsdirektören och patientnämnden
 
Hej!
 
Förra året tog Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot cirka 17 000 skadeanmälningar. 

Vi skickar här en rapport med er regions anmälningsstatistik. Vi har i materialet valt att använda 
benämningen regioner och landsting eftersom det under 2018 fanns landsting kvar.
 
Vi kommer att lägga ut bifogad rapport på vår hemsida www.lof.se imorgon onsdag 20 februari kl 10.00 
samt skicka ut ett pressmeddelande med den nationella statistiken.
 
Om ni publicerar materialet externt eller om ni gör ett eget pressmeddelande skulle vi uppskatta om ni 
skickar en kopia av det till oss. 
 
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Helena Olsson
Kommunikationschef
08-551 011 75
helena.olsson@lof.se 
 
Löf, Box 178 30, 118 94 Stockholm
växel: 08-551 010 00
www.lof.se   
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1 LÖF PÅ TRE MINUTER 
 

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande 
försäkringsbolag med huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av 
regioner och landsting*. Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en 
patientskada.  

Vårt uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i sjuk- 
och tandvården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar. 
 
För patienter som vårdas av regionerna/landstingen eller av vårdgivare med 
region-/landstingsavtal gäller patientförsäkring i Löf. Genom patientförsäkringen 
kan patienterna få ersättning om de skadas i vården. 
 
Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid 
vård och behandling av en erfaren specialist. Man kan inte erhålla ersättning 
enbart för att behandlingen inte leder till önskat resultat. Utredning och 
bedömning av anmälningar som kommer in till Löf görs enligt aktuell lagstiftning 
och gällande försäkringsvillkor. 

VERKSAMHETSIDÉ 
 
Att utreda och lämna ersättning till 
patienter som drabbats av skador inom 
region-/landstingsfinansierad vård samt 
att genom skadeförebyggande  
arbete verka för att minska antalet 
skador i vården. 

17 000 
ANMÄLNINGAR KOM IN TILL  

OSS UNDER 2018 

LÖFTE 
 
En patientförsäkring för alla 
 
Alla patienter, oavsett förutsättningar som 
behandlas inom region-
/landstingsfinansierad vård, har en 
försäkring som ger ersättning vid 
undvikbara skador som uppstår vid 
behandling 
 

21 
ÄGARE, DVS 

ALLA 
SVERIGES 

REGIONER OCH 
LANDSTING 

1,35 
MILJARDER 
KRONOR I 

OMSÄTTNING 
 
 

 

* Från och med 1/1 2019 finns det inte längre några landsting i Sverige. De sju sista 
landstingen har blivit regioner, och landsting som namn kommer att fasas ut. I detta 
dokument väljer vi att använda benämningen landsting eftersom det under 2018 fanns 
några landsting kvar. 
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2 ANMÄLNINGAR TILL LÖF UNDER 2018 
 

År 2018 tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar. Det är en ökning med knappt 4 % 
jämfört med 2017.  

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år.  

Bedömningen är baserad på flera olika faktorer:  

• Det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt 
högre levnadsålder.  

• Det faktum att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa 
kan också bidra.  

• Regionerna och landstingen arbetar mer aktivt med patientsäkerhet 
vilket ökar kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård 
men också i samhället i stort. 

• Dessutom ser vi en fortsatt effekt av den patientsäkerhetslag som trädde 
i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från 
vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada.  

Sammantaget bedömer Löf att ovanstående faktorer bidrar till en ökning av 
anmälningar även kommande år. 

I drygt 40 % av ärendena som beslutades 2018 beviljades patienten ersättning. 

Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som 
anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med 
operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller 
utebliven diagnos. 

Under 2018 betalades knappt 600 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och 
efterlevande i hela landet. 

3 ERSATTA SKADOR PER VERKSAMHET/SPECIALITET PÅ NATIONELL NIVÅ 
Tabellen nedan visar ett årligt genomsnitt för ersatta anmälningar till Löf under 
2012-2018 

Specialitet Antal Antal % Kostnad % * 

Ortopedi 1 587 28 26 

Tandvård 719 12 2 

Distriktsvård 666 11 9 

Kirurgi 585 10 10 

Kvinnokliniker 459 8 19 

Övriga 1 909 32 35 

 
* = skadekostnaderna baseras på anmälningar inkomna perioden 2012-2016 
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4 ANTAL ANMÄLNINGAR PÅ NATIONELL NIVÅ 
Följande grafer visar anmälningar till Löf. 
 

4.1 Antal anmälningar hos Löf 2012-2018  

 

 
 

4.2 Anmälningar uppdelade efter verksamhetsområde 2012-2018 
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5 ANTAL ANMÄLNINGAR FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN 
Följande grafer visar anmälningar till Löf för patienter som vårdats inom 
Landstinget i Kalmar län 
 

5.1 Antal anmälningar hos Löf 2012-2018 för Landstinget i Kalmar län 
 

 
 

5.2 Anmälningar uppdelade efter verksamhetsområde 2012-2018 för 
Landstinget i Kalmar län  
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