
 

 
 

 
I denna broschyr vill vi hjälpa dig som har råkat ut för en personskada. Försäkrings AB Göta  
Lejon vill ge dig en aktiv och personlig handläggning av skadeärendet och medverka till att  
du får den ersättning du är berättigad till, enligt lagar, praxis och avtal. 
 
Detta innebär bland annat att vi kan behöva få ta del av dina journaler, ta kontakt med din  
arbetsgivare, försäkringskassan och andra myndigheter. För att vi ska kunna inhämta dessa 
handlingar, behöver vi få ditt godkännande genom fullmakt. 
                                

 

  
Trafikförsäkringen/Ansvarsförsäkringen – när du råkar ut för en personskada som inträffar i trafik 
med motorfordon, har du rätt till ersättning för din skada, oavsett om du har skuld till olyckan eller 
inte. Förare eller passagerare får alltid ersättning för personskada från ”det egna” fordonets  
trafikförsäkring. Trafikskadeersättningen till föraren kan minskas om han/hon gjort sig skyldig till  
rattfylleri, vårdslöshet i trafik eller varit påverkad av narkotiska preparat. 
 
Spårvagnsansvar – när du råkar ut för en personskada som inträffar i trafik med spårvagn har du  
rätt till ersättning för din skada.  
 
Skadeståndslagen ligger till grund för vår bedömning av personskadeersättning, vid skada till följd av 
motorfordon/spårvagn samt ansvarsskador 

 
Den allmänna försäkringen – Försäkringskassan betalar en del av dina kostnader om du råkar  
ut för en personskada. Det gäller läkarvård, tandvård, sjukgymnastik och läkemedel. Den andra  
delen av kostnaden betalar du själv som egenavgift. Vi rekommenderar dig, att begära ett  
högkostnadskort vid första kontakten med sjukvården.  
Sjukresekontoret i ditt landsting eller i din kommun betalar, med avdrag för egenavgift, dina  
kostnader för resor i samband med vård och behandling.  
 
Arbetsskadeförsäkringen – om skadan inträffat i arbetet eller i samband med resa till och från  
arbetet räknas detta som arbetsskada. Det är viktigt att du anmäler skadan till din arbetsgivare och 
försäkringskassan. 
 

Vad kan du få ersättning för?  
Vi betalar nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av personskadan och som  
inte ersätts från annat håll. Kostnaderna ersätts mot kvitto i original. 
 
Läkarvård och annan sjukvårdande behandling – som du får inom den allmänna sjukvården  
och som omfattas av högkostnadsskyddet.    
    
Läkemedel och sjukresor – läkemedel betalas upp till högkostnadsskyddet. Sjukresor ska i första 
hand betalas av sjukresekontoret i ditt landsting eller kommun och vi betalar eventuellt din  
egenavgift upp till högkostnadsskyddet. 
 
 
 

 



 
Tandskador – med undantag för arbetsskada. Kontakta i dessa fall försäkringskassan. 
 
Kläder – de kläder som du hade på dig vid skadetillfället och som skadats. Ersättningen 
beräknas efter dagsvärdet, det vill säga att vi tar hänsyn till ålder och slitage.  Det gäller även  
vissa andra tillhörigheter som man normalt bär på sig. I vissa fall kan det vara förmånligare att 
i stället begära ersättning från den egna hem-/villahemförsäkringen. 
 
Sveda och värk – med sveda och värk menas psykiska och fysiska besvär under den akuta sjuktiden. 
Ersättningen varierar med hänsyn till skadornas art, svårighetsgrad, behandlingsform 
och den akuta sjuktidens längd. 
 
Inkomstförlust och samordningsförmåner – från arbetsgivaren, försäkringskassan får du  
ersättning vid sjukskrivning. Det kan också finnas avtalsreglerade försäkringar som ger dig  
ersättning för inkomstförlust utöver sjukpenning. Facket och arbetsgivaren kan ge dig besked.  
Om ersättningarna du får, inte ger full kompensation för inkomstbortfallet gör vi en utredning  
om förlusten kan ersättas. Det är viktigt att du anmäler rätt inkomst till försäkringskassan,  
annars riskerar du att inte få full kompensation för inkomstförlusten. 
 
Lyte och men – de allra flesta skador läker och man blir helt återställd. Men om du har  
kvarstående skadebetingade besvär, cirka ett år efter skadetillfället kan du ha rätt till 
ersättning för lyte och men och i speciella fall ersättning för särskilda olägenheter. 
 
Medför skadan missprydande ärr eller annan kosmetisk defekt har du rätt till ärrersättning,  
ett år efter skadetillfället. Vid kvarstående besvär kan ersättning också lämnas för styrkta  
nödvändiga och skäliga merkostnader samt eventuella styrkta inkomstförluster. Ersättning 
för inkomstförlust är skattepliktig, övrig ersättning är skattefri. 

________________________________ 
Juridisk hjälp – funderar du på att anlita ombud, tag då alltid först kontakt med din  
handläggare, som lämnar ytterligare information. Vi kan betala ersättning för nödvändiga 
och skäliga ombudskostnader i ärenden där omständigheterna är sådana att ombud är 
nödvändigt. 
 
Tystnadsplikt – alla inom bolaget har tystnadsplikt. Vi är skyldiga att behandla alla 
läkarintyg och annan medicinsk utredning liksom övriga handlingar av social eller 
ekonomisk natur som förtroliga handlingar. Uppgifterna får inte lämnas ut till utomstående. 
De enda undantagen från dessa regler är de fall då myndigheterna på grund av lag äger  
rätt att vända sig till oss och få upplysningar, till exempel Försäkringskassan eller Skatteverket. 

  
Prövnings- och rådgivningsinstanser – om du inte är nöjd med vår skadereglering har du 
alltid rätt att begära omprövning.  
I så fall kan du: 

1. I första hand kontakta den som handlagt ärendet 
2. I andra hand kontakta handläggarens chef 
3. I tredje hand kontakta Göta Lejons klagomålsansvarige 

 
Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd lämnar rådgivande  
yttranden till försäkringsbolagen om ersättning vid personskada. I ärenden där vi är skyldiga att  
fråga nämnderna blir vår bedömning preliminär, innan nämnden har uttalat sig. Om nämnden har 
annan uppfattning än vad vi har, följer vi normalt den bedömningen vilket innebär att storleken på  
din ersättning kan bli högre eller lägre. 
  
Vill du ha utomstående råd eller anvisning? 
Kontakta då Konsumenternas försäkringsbyrå  
Box 24215, 104 51 Stockholm 
08-22 58 00 
 www.konsumenternasforsakringsbyra.se 
 
Preskription – efter viss tid upphör rätten till ersättning. För att inte riskera att ersättningen uteblir,  
bör skadan anmälas så snart som möjligt till Försäkrings AB Göta Lejon. 
Vid personskador med motorfordon inträder preskription inom tio år från skadedagen och vid 
spårvagnsskador/ansvarsskador inom tre år från skadedagen. Under tiden skadan regleras,  
åberopas inte preskription.  
 
Personuppgiftslagen (PuL) – de personuppgifter som vi inhämtar om dig är nödvändiga för att vi  
ska  kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalspliktelser och tillgodose de önskemål du 
har  
som skadelidande. Vi lämnar inte ut personuppgifter utan fullmakt från dig. 
 
Vill du ta del av de uppgifter som vi har om dig behöver vi en skriftlig begäran till: 
Försäkrings AB Göta Lejon 
Personuppgiftsombud 
Stora Badhusgatan 6 
411 21 Göteborg 

 


