Erstatning ved legemiddelskader

Bivirkninger av legemiddel

ERSTATNING VED BIVIRKNINGER AV LEGEMIDDEL
Hvis du mener å ha fått en skade ved bruk av eller gjennom utprøving
av legemiddel, kan du søke om erstatning.
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler søknader om erstatning
på vegne av Legemiddelforsikringen. Alle produsenter, importører og
utprøvere av legemidler i Norge er dekket gjennom denne ordningen.
For å søke erstatning, må du fylle ut et skademeldingsskjema som du
får fra helsetjenesten eller hos NPE. Saksbehandlingen er gratis.
HVILKE SKADER GIR DEG RETT TIL ERSTATNING?
Ved bruk av legemidler må du regne med at det kan forekomme
bivirkninger. Dette er en risiko du vanligvis må godta, fordi de positive
effektene ved behandlingen er større enn de negative.
Om det likevel oppstår en spesielt stor skade eller uventede bivirkninger
som du mener det er urimelig at du skal måtte godta, kan du søke om
erstatning.

VED VURDERINGEN LEGGER VI VEKT PÅ:
∙ helsetilstanden før du brukte legemiddelet sammenlignet
med din nåværende tilstand
∙ hvor viktig legemiddelet var i behandling av sykdommen
∙ om bivirkningen er uventet
∙ hvor alvorlige følgene av bivirkningene er
Du må søke om erstatning senest tre år etter at du forstod eller burde
ha forstått, at det var legemiddelet som førte til skaden. Erstatnings
ordningen ble opprettet i juli 1989, og gjelder for legemidler som er
utskrevet etter dette tidspunktet. Om du fikk utlevert legemiddelet på
et tidligere tidspunkt, må du rette kravet direkte mot produsenten.
Ordningen dekker ikke skader som skyldes feil bruk, eller skader som
oppstår fordi legemiddelet ikke har hatt ønsket effekt.
HVA BLIR ERSTATTET?
Økonomisk tap: Det er normalt et vilkår for erstatning at
skaden har påført deg et økonomisk tap, for eksempel økte utgifter
til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Det er viktig
å ta vare på alle kvitteringer for å dokumentere de utgiftene du har
hatt. Andre forhold som kan være aktuelt å erstatte, er inntektstap
eller tap av forsørger.
Menerstatning: Det kan gis erstatning selv om du ikke har noe
økonomisk tap, såkalt menerstatning. Dette kan være tilfelle hvis du
har fått en varig og betydelig skade. Erstatningen er ment å skulle
kompensere for redusert livskvalitet og livsutfoldelse.
SAKSBEHANDLINGEN
Ved mottatt skademelding, vil NPE starte utredning og innhente all
nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og
få mulighet til å kommentere og komme med opplysninger underveis.
Dersom du får medhold i ditt krav om erstatning, vil du kunne få dekket
nødvendige utgifter til advokathjelp for å fastsette erstatningsbeløpet.
HAR JEG MULIGHET TIL Å KLAGE?
Det finnes ulike muligheter for å klage på avgjørelsen fra NPE.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.
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Brosjyre, lovtekst, skademelding og utfyllende
informasjon finner du på www.npe.no og på
www.legemiddelforsikringen.no.
Du kan også ta kontakt med oss på e-post
npepost@npe.no eller telefon 22 99 45 00.
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