
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 19 mars 2013

L a g

211/2013

om partiell finansiering av 2009 års läkemedelsskadeersättningar med statsmedel

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Ersättningarna för sådana till försäkrings-
perioden 2009 hänförliga läkemedelsskador
som avses i de allmänna försäkringsvillkor
som gällde för läkemedelsskadeförsäkringen
den 1 januari 2007 finansieras partiellt med
statliga medel så som föreskrivs i denna lag.

2 §

Fördelning av försäkringsbeloppet mellan
ersättning för skador orsakade av Pan-
demrixvaccinet och ersättning för andra lä-

kemedelsskador

De ersättningar som ska betalas till perso-
ner som lidit skada av Pandemrixvaccinet
och andra som drabbats av läkemedelsskador
som hänför sig till försäkringsperioden 2009
finansieras ur läkemedelsskadeförsäkringen
fram till den tidpunkt då den nominella sum-
man av de utbetalda ersättningarna uppgår till
20 miljoner euro. Av det som återstår av det
nominella försäkringsbeloppet på 30 miljoner
euro för år 2009 fördelar sig efter den ovan
avsedda tidpunkten de ersättningar som fi-
nansieras ur läkemedelsskadeförsäkringen så
att de skador som Pandemrixvaccinet orsakat

ersätts med ett belopp som fås genom att från
försäkringsbeloppet dras av

1) den nominella summan av de ersätt-
ningar som fram till den ovan avsedda tid-
punkten har betalats till personer som drab-
bats av läkemedelsskador som hänför sig till
försäkringsperioden 2009, och

2) en uppskattning av det nominella värdet
av de ersättningar som efter den ovan av-
sedda tidpunkten ska betalas till personer
som drabbats av andra läkemedelsskador som
hänför sig till försäkringsperioden 2009 än de
läkemedelsskador som Pandemrixvaccinet
orsakat.

3 §

Ersättningar som delvis finansieras med
statliga medel

När det i enlighet med 2 § beräknade för-
säkringsbelopp som anvisats för ersättning av
skador som Pandemrixvaccinet orsakat har
använts i sin helhet börjar ersättningarna för
skador som orsakats av Pandemrixvaccinet
finansieras med statsmedel utan begränsning
av försäkringsbeloppet, om ersättningarna
följer de allmänna försäkringsvillkor som
gällde för läkemedelsskadeförsäkringen den
1 januari 2007.
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4 §

Uppgifter som ska lämnas till social- och
hälsovårdsministeriet.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ska,
en gång om året eller på begäran, avgiftsfritt
lämna uppgifter till social- och hälsovårdsmi-
nisteriet om hur 2009 års läkemedelsskade-
försäkringsbelopp har använts och om det
återstående försäkringsbeloppets storlek samt
uppgifter om antalet skadeanmälningar speci-

ficerade som godkända, förkastade och icke
slutbehandlade skadeanmälningar. Läkeme-
delsskadeförsäkringspoolen ska också lägga
fram en uppskattning av summan av de fram-
tida ersättningarna och om den tidpunkt då
statens finansieringsandel börjar betalas ut.

5 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 2 april 2013.

Helsingfors den 15 mars 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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