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Finansdepartementet

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Uppdrag att ingå överenskommelser om skadereglering och
ersättning för läkemedelsskador för utlandsstationerade till följd
av vaccin mot sjukdomen covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att med berörda myndigheter
ingå överenskommelser om skadereglering och ersättning för
läkemedelsskador orsakade av vaccin mot sjukdomen covid-19 för
utlandsstationerade anställda och deras medföljande familjemedlemmar.
Uppdraget ska senast den 31 december 2021 redovisas till Regeringskansliet
(Finansdepartementet).
Närmare beskrivning av uppdraget

Uppdraget avser utlandsstationerade vid statliga förvaltningsmyndigheter
som lyder under regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den
utlandsstationerade arbetstagaren samt deras medföljande
familjemedlemmar, under förutsättning att arbetstagaren omfattas av
kollektivavtalen Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för
anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands eller Avtal om
utlandstjänstgöring. Kollektivavtalen finns tillgängliga på Arbetsgivarverkets
webbplats.
Uppdraget omfattar endast ersättning för skador orsakade av ett vaccin mot
sjukdomen covid-19 som är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten,
och som är godkänt för användning i Sverige.
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Kostnaden för en enskild arbetstagares ersättning för en skada till följd av ett
vaccin mot covid-19 och kostnaden för Kammarkollegiets skadereglering ska
belasta respektive myndighet där arbetstagaren är anställd.
Kammarkollegiet ska under uppdragets utförande samråda med
Arbetsgivarverket, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket samt med
ett urval av myndigheter som har utlandsstationerade arbetstagare, däribland
Försvarsmakten, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Polismyndigheten och Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).
Bakgrund

Av arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att myndigheter har ett
övergripande ansvar att som arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för
att förebygga att myndighetens arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Det stora flertalet anställda vid de statliga myndigheterna har goda
förutsättningar att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige, antingen genom att
de bor och arbetar i landet eller genom att de utan större kostnader eller
svårigheter kan resa hem för att vaccinera sig, t.ex. i samband med planerade
ledigheter och semestrar. De statligt anställda som vaccineras i Sverige
omfattas av samma försäkringsskydd som resten av befolkningen, dvs.
läkemedelsförsäkringen och dess villkor för ersättning av läkemedelsskador.
För utlandsstationerade arbetstagare vid de statliga myndigheterna kan de
praktiska förhållandena försvåra möjligheterna att vaccinera sig i Sverige.
Utlandsstationerade arbetstagare och eventuella medföljande som i den
situationen väljer att vaccinera sig i något annat land har rätt till ersättning
för vissa sjukvårdskostnader, mediciner m.m. enligt gällande kollektivavtal.
Däremot har de enligt nuvarande ordning inte rätt till personskadeersättning
för läkemedelsskador som inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande samt
särskilda olägenheter till följd av skadan.
Det är angeläget att så många som möjligt vaccinerar sig och att statligt
anställda som inte kan få vaccin i Sverige ges rätt till personskadeersättning
som motsvarar ersättningen för läkemedelsskador som andra statligt
anställda har rätt till om de vaccineras i Sverige.
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På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Per Brandtell
Kopia till
Statsrådsberedningen
Samtliga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Arbetsgivarverket
Domstolsverket
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Patent- och registreringsverket
Polismyndigheten
Statens fastighetsverk
Statens lantbruksuniversitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges export- och investeringsråd
Verket för innovationssystem
Åklagarmyndigheten
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